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Titel: Risk Management tillämpat som styrverktyg – En fallstudie på Gnutti Carlo 

Sweden AB 
 

Bakgrund: Globaliseringen föranleder att företag idag är mer utsatta för risker än 

någonsin. Till följd av detta har Risk Management växt fram till att vara ett av de 

mest omdiskuterade områdena inom verksamhetsstyrning och riskallokering. Tidigare 

forskning visar att det existerande ramverket, COSO, uppvisar brister beträffande 

möjligheten att implementera Risk Management främst i små- och medelstora företag. 

Gnutti Carlo Sweden AB är ett medelstort företag inom fordonsindustrin som är 

volatil bransch, exponerad mot flera risker. Tidigare forskning har poängterat det 

existerande ramverkets brister samt det teoretiska gapet beträffande forskning hur 

Risk Management kan praktiseras i enskilda företag.  
 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att redogöra för vad risk är samt vilka 

strategiska-, finansiella- och operationella risker som Gnutti:s verksamhet är 

exponerad mot. Vidare ämnar arbetet mynna ut i en modell för hur Gnutti kan styra 

och hantera risker i syfte om att minska osäkerheten och främja Gnutti:s 

beslutsfattande. Modellen skall bidra med kunskap om hur Risk Management kan 

tillämpas hos underleverantörer inom fordonsindustrin. 
 

Metod: En kvalitativa enfallsstudie på Gnutti Carlo Sweden AB. Den teoretiska 

referensramen byggs utifrån studiens nyckelord. Studiens empiri har inhämtats genom 

intervjuer, observationer och nyttjandet av dokument tillhandahållna från 

fallföretaget.  
 

Slutsats: I ett teoretiskt perspektiv är risk en synonym till begreppet osäkerhet, men i 

vardagligt bruk är risk förenat med en negativ konsekvens av en framtida händelse. 

Vidare konstaterar vi att det inte är möjligt att undgå all risk för företag samt att de 

inte vore fördelaktigt då risk och avkastning korrelerar. Fallföretaget Gnutti är 

exponerad mot en rad strategiska-, finansiella- och operationella risker som beaktas i 

en slutlig riskmodell. Modellen som utvecklats för Gnutti fokuserar på att åtgärda och 

styra verksamheten utifrån de företagsspecifika operationella riskerna, då företaget 

kan påverka dem.  

 

Nyckelord: Risk Management, ERM, COSO, Strategisk riskhantering. 

 

 



 

 

 

Abstract  
 

Degree of Master Thesis, 30 ECTS, School of Business and Economics at 

Linnaeus University, Business Administration, Controller, 4FE18E  
 

Authors: Fredrik Olsson & Viktor Olsson 

  

Supervisor: Elin Funck  

 

Title: Risk Management applied as a management control tool – A case study at 

Gnutti Carlo Sweden AB 

 

Background: Globalization causes companies today to be more exposed to risks than 

ever before. As a result, Risk Management has grown to be one of the most debated 

areas of business management and risk allocation. Previous research shows that the 

existing framework, COSO, has shortcomings regarding the ability to implement Risk 

Management primarily in SMEs. Gnutti Carlo Sweden AB is a medium-sized 

automotive industry company that operates in a volatile market and is exposed to 

multiple risks. Previous research has highlighted the shortcomings of the existing 

framework and the theoretical gap in research on how Risk Management can be 

practiced in individual companies. 

 

Purpose: The purpose of this degree project is to describe what risk is and what 

strategic, financial and operational risks Gnutti's activities are exposed to. 

Furthermore, we intend to develop a model for Gnutti that can manage risks to reduce 

uncertainty and assist Gnutti's decision-making. The model will provide knowledge of 

how Risk Management can be applied to subcontractors in the automotive industry. 

 

Method: A qualitative one-off study at Gnutti Carlo Sweden AB. The theoretical 

reference framework is based on the study keywords. The empirical study has been 

obtained through interviews, observations and use of documents provided by the case 

company. 

 

Conclusion: In a theoretical perspective, risk is a synonym for the concept of 

insecurity, but in everyday use, risk is associated with a negative consequence of a 

future event. Furthermore, we find that it is not possible to avoid all risk and that it 

wouldn’t be advantageous as risk and return correlate. The fall company Gnutti is 

exposed to a series of strategic, financial and operational risks that are considered in a 

final risk model. The model developed for Gnutti focuses on managing and 

controlling operations based on company-specific operational risks, as the company 

can affect them. 

 

Keywords: Risk Management, ERM, COSO, Strategic Risk Management. 
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Definitioner  
 

COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Ett 

ramverk för riskhantering. 

 

Conversion cost- Består av direkt lön samt alla overhead kostnader som kan hänföras 

till värdekedjan.  

 

ERM – Enterprise Risk Management. Risker identifieras och bedöms utifrån ett 

holistiskt perspektiv.  

 

IRM - Institute of Risk Management. Skapar riktlinjer för riskhantering 

 

KRI- Key risk indicators, fungerar som ett proaktivt styrmått då utvalda 

riskindikatorer fungerar som ett prognosinstrument för företag.   

  

Risk - Risk är förenat med osäkerhet och innefattar både ett negativt och positivt utfall 

av en händelse som leder till en värdeförändring. 

 

Risk Management - Samlingsbegrepp för riskhantering i företag. Innefattar både 

Traditionell Risk Management och Enterprise Risk Management.  

 

QQIR - Quantifying qualitative information on risks, är en metodik och modell för 

kvantifiering av kvalitativ information.  
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1. Inledning  
 

 det inledande kapitlet ämnar vi redogöra bakgrunden för uppsatsen. I 

bakgrunden presenteras vilka ämnen som studien kommer att beröra. 

Fortsättningsvis förs en problemdiskussion inom arbetets område som sedan mynnar 

ut i uppsatsens frågeställning. Efter frågeställningen presenteras syftet med uppsatsen 

som ämnar komplettera och tydliggöra frågeställningen. Slutligen redovisar vi 

studiens fortsatta disposition.  

 

1.1 Introduktion 

Denna rapport baseras på ett uppdrag av Gnutti Carlo Group Sweden AB. Studien 

avhandlar företagets riskhantering i förhållande till Gnutti:s marknadsförutsättningar 

och den teoretiska referensramen inom Risk Management. Gnutti Carlo Group 

Sweden AB (fortsättningsvis refererad till som Gnutti) är en underleverantör till 

fordonsindustrin med ungefär 560 anställda i Sverige. Företaget är en del av den 

globala koncernen Gnutti Carlo Group som verkar inom fordonsbranschen och har 

produktion och försäljning över hela världen. På koncernnivå är det uttalat att Gnutti 

skall integrera Risk Management i företagets verksamhetsstyrning. Gnutti besitter 

vetskapen om flertalet risker som dock inte beaktas vid styrning av företagets 

verksamhet, vilket antyder på bristfällig tillämpning av Risk Management. Samtidigt 

verkar Gnutti inom fordonsbranschen som är volatil och i stor utsträckning påverkas 

av makroekonomiska faktorer, vilket ger upphov till strategiska-, finansiella-, samt 

operationella risker. Enligt Gnutti:s CFO, Claes Gabrielsson (2016), utgör den 

bristfälliga riskhanteringen ett problem för företaget, då Gnutti:s verksamhet påverkas 

negativt eftersom riskerna exkluderas i verksamhetsstyrningen. 

1.2 Bakgrund 

Avtagande gränser, förbättrad kommunikation och förbindelser via transporter och 

internet gör idag att företag i allt större utsträckning kan verka på globala marknader 

med kunder och ägare över hela världen (Lindvall, 2011 och Nilsson et al., 2010). På 

grund av att företag idag integrerar och verkar på en global marknad tillkommer det 

väsentligt fler risker som kan komma att påverka företags verksamhet. Crockford 

(1982), Williams & Heins (1995) samt Harrington & Niehaus (2003) beskriver att 

dagens moderna Risk Management framför allt började utvecklas efter andra 

I 
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världskriget. Vidare konstaterar Hoyt & Liebenberg (2011) att intresset för Risk 

Management under de senaste 20 åren utvecklats till att bli ett av de mest 

omdiskuterade områdena inom verksamhetsstyrning och anses vara den viktigaste 

åtgärden för att hantera företags risker. Power (2004) och Moeller (2011) fortsätter 

med att förklara att vidareutvecklingen av Risk Management fortskred till följd av 

företagsskandaler som skedde under 80- till 00-talet, såsom Barings Bank 1995 och 

Enron 2001, som uppstod på grund av en bristfällig riskhantering.  

                                                                                 

Enligt Segal (2011) kan risk beskrivas som en osäkerhet vid en ej helt given händelse 

eller som skillnaden mellan det förväntade utfallet och det faktiska utfallet. Crowe & 

Horn (1957) påvisar att utfallet av en osäker händelse kan både ge negativ eller 

positiv effekt, men i vardagligt bruk förknippas risk med en negativ inverkan. Vidare 

menar författarna att risk är en subjektiv bedömning till följd av att risker uppstår och 

identifieras utifrån valt perspektiv. Olika företag i skilda branscher har därmed 

verksamheter som är exponerade mot verksamhetsspecifika risker. Risker som ett 

specifikt företag är exponerad mot benämns som osystematisk risk och är 

diversifierbar enligt Reeb et al. (1998). Laux (2005) konstaterar dock att det är 

nödvändigt för företag att exponera sin verksamhet mot risk till följd av att risk och 

avkastning är korrelerat till varandra. Undersökningar av Aon (2013), EY (2014), 

samt studier av Soltanizadeh et al. (2016) konstateras att företag som integrerar Risk 

Management i sin verksamhetsstyrning erhåller konkurrensfördelar gentemot 

konkurrenter samt en högre avkastning på eget kapital. Anledningen anses vara att 

organisationen erhåller en djupare förståelse om verksamhetens olika processer och 

därmed kan ledningen styra verksamheten i önskad riktning. Baserat på detta menar 

Hoyt & Khang (2000) samt Pindado et al. (2008) att Risk Management är 

värdeskapande. 

 

Enligt Muhammad et al. (2012) är företag verksamma inom fordonsindustrin 

exponerad mot makroekonomiska faktorer, vilket gör att branschen är volatil. Vidare 

beskriver Isac & Bâgu (2010) och Häntsch & Huchzermeier (2016) fordonsindustrin 

som en global industri, där företag har produktion och leverantörer runt om i världen. 

Företagens värdekedjor är därmed globala och exponerade mot flera 

makroekonomiska risker, vilket leder till svårigheter för företag att diversifiera bort 

en del av risken. KPMG (2017) fastställer i sin rapport att företag inom 
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fordonsindustrin är exponerad mot både individuella-, verksamhetsrelaterade-, och 

geopolitiska risker till följd av sin globala exponering. Inom området publicerade 

Nutek (2009) en rapport angående effekterna av finanskrisen på fordonsindustrin och 

samhället. Sammantaget konstaterades att förändringar i fordonsindustrin påverkar 

Sveriges BNP avsevärt, då fordonsindustrin stod för 14 % av Sveriges nettoexport. 

Med avseende på fordonsindustrins påverkan på Sveriges ekonomi existerar det 

incitament för att identifiera och hantera risker hänförliga till företag inom branschen, 

såsom Gnutti, för att fortsättningsvis kunna bedriva framgångsrika verksamheter. 

 

Risk Management innefattar identifiering, bedömning, kvantifiering och åtgärder av 

verksamhetens risker. Detta följt av verksamhetsmässiga och ekonomiska åtgärder för 

att minimera och kontrollera sannolikheten samt effekterna av eventuella utfall 

(Hubbard, 2009 och Segal, 2011). Power (2007) beskriver att Risk Management har 

utvecklats från att endast innefatta kvantitativa beräkningar på sannolikheten att ej 

önskvärda scenarier skall uppstå, till att idag innefatta både kvantitativa beräkningar 

och kvalitativa observationer för att urskilja företagets optimala styrning utifrån dess 

risker. Enligt Liebenberg & Hoyt (2003) och Al-Amri & Davydov (2016) så 

kännetecknas Risk Management av ett silos-tankesätt, där varje enskild del av 

företaget utvärderas utan hänsyn till övriga företaget. Arnold et al. (2015), Liebenberg 

& Hoyt samt Al-Amir & Davydov menar att dagens företagsklimat kräver ett 

holistiskt förhållningssätt till företagets verksamhet, vilket föranlett utvecklingen av 

Enterprise Risk Management (ERM) där samtliga riskaspekter i företaget beaktas. 

Författarna beskriver den största skillnaden mellan Risk Management och ERM är att 

Risk Management avser att identifiera, bedöma och kvantifiera risker, medan ERM 

syftar till att sammanställa samtliga risker för företaget och därifrån styra företaget 

utifrån ett holistiskt perspektiv. 

 

Dafikpaku (2011) konstaterar att risker kan kategoriseras enligt tre kategorier, 

strategiska-, finansiella- samt operationella risker. Segal (2011) beskriver strategiska 

risker som förändringar i omvärlden som medför förändrade marknadsförutsättningar 

för företag. Vidare förklarar författaren att finansiella risker innefattar både risker 

hänförliga till företagets finansiering samt risker med utgångspunkt i 

kapitalmarknaden. Operationella risker förklaras som förändringar i faktorer kopplade 

till den operativa verksamheten, till exempel teknik, materiella resurser och personal. 
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Enligt Berle & Means (1933) och World Economic Forum (2015) är integreringen av 

ERM i företags verksamhetsstyrning väsentligt för att möjliggöra företagets fortsatta 

utveckling. Bhimani (2009), Nilsson et al. (2010), Lindvall (2011) samt Dull et al. 

(2012) konstaterar att tillämpningen av ERM i verksamhetsstyrning leder till ökad 

flexibilitet, konkurrenskraft och målkongruens i företaget. Detta benämner Anthony et 

al. (2014) och World Economic Forum som väsentligt för företags fortsatta existens 

till följd av globaliseringen och den ökade konkurrenssituationen. 

1.3 Problemdiskussion  

Weber & Liekweg (2005), Segal (2011) och Arnold et al. (2015) konstaterar att 

nyttjandet av ERM är problematisk till följd av de strategiska-, finansiella-, och 

operativa riskerna behövs identifieras och beaktas, vilket kräver tid, kunskap och 

tillförlitlig information. För att underlätta för företags implementering av ERM finns 

det ett utarbetat ramverk, COSO (2004), som innehåller riktlinjer för hur ERM skall 

tillämpas och syftar till att hänvisa hur företag skall integrera verksamhetsstyrningen 

med ERM. Agarwal & Ansell (2016) beskriver att COSO i grund och botten är en bra 

utgångspunkt för företags identifiering- och hantering av risker. Dock konstaterar 

Kaen (2005), Gordon et al. (2009), Arena et al. (2010), Dull et al. (2012) samt 

Agarwal & Ansell att det är väsentligt för företagen att anpassa ramverket utifrån 

företagets bransch och specifika situation för att uppfylla ramverkets potential. 

Williamson (2007) konstaterar att COSO förbiser socio-politiska risker, fokuserar på 

finansiella risker och inte beaktar verksamhetsstyrnings output, vilket föranleder att 

ramverket är otillräckligt. Williamson samt Beasley et al. (2010) utvecklar detta 

resonemang och påvisar att ramverket grundar sig i teoretiska aspekter som medför 

bristfällig anpassningsförmåga till det verkliga fallet. Enligt Leitch (2005), Bowling 

& Rieger (2005) och Shaw (2016) existerar det flera brister med ramverket gällande 

integrering, nyttjande och omfattning. Gällande integreringen påpekar Leitch, 

Bowling & Rieger, Lundqvist (2014) och Shaw att ramverket är alldeles för stramt 

och därmed är svår att nyttja i specifika företag. Vidare argumenterar författarna att 

ramverket är alldeles för omfattande för att enskilda bolag skall erhålla en överskådlig 

helhetsbild, samt att ramverket kan inge incitament som leder till att företag ser all 

osäkerhet som risker och därmed förbiser möjligheter. Leitch, Bowling & Rieger, 

Mikes & Kaplan (2013) samt Lundqvist menar att detta kan vara en förklaring till 



 7 

varför COSO inte är så utbrett hos företag samt understödjer betydelsen av den 

fortsatta utvecklingen av ramverket.  

 

Lundqvist (2014) belyser problematiken angående tillgången på trovärdig och korrekt 

data vid utvärderingen av företagets risker. Författaren menar att det är väsentligt att 

det finns tillgång till både offentlig- samt intern data. Segal (2011) lyfter även fram 

problematiken med att kvantifiera de strategiska-, finansiella- och operationella 

riskerna som kan påverka företags verksamheter. ERM innefattar ofta matematiska 

modeller som rangordnar de olika riskerna baserat på beräkningar av numeriska 

värden som hänförts till de olika riskerna. Segal menar att strategiska-, finansiella- 

och operationella risker i allmänhet grundas på subjektiva bedömningar, vilket medför 

ett problematiskt moment när riskerna ska kvantifieras. Bhimani (2009), Nilsson et al. 

(2010) Mikes (2011), Nazir & Pinsonneault (2012) samt Arnold et al. (2015) påpekar 

dock att endast en integrerad riskhantering som fokuserar på interna och externa 

faktorer medför att företag är förberedda att agera på hot och möjligheter, utan de 

kvantitativa modellerna. Trovärdig data och kvantifiering av subjektiva 

riskbedömningar är kritiska punkter vid bedömning av risker som verksamheten är 

exponerade mot, men enligt Segal är det väsentligt att de genomförs för att ERM ska 

bibehålla sitt syfte och möjliggöra beräkningar på konsekvenser av olika händelser. 

 

Laux (2005) argumenterar likt Mikes (2011) att Risk Management och ERM kan 

påverka företagets beslutsfattare till att finna mer flexibla lösningar som möjliggör en 

stabilare verksamhet. Weber & Liekweg (2005) poängterar betydelsen av ett 

fungerande informationssystem som både förmedlar information och inhämtar 

information från samtliga delar av företaget. Annars kan fenomenet adverse selection 

uppstå, då olika divisioner i företaget har tillgång till olika mängd information, vilket 

enligt författarna kan leda till suboptimerad beslutsfattning. Enligt Segal (2011) är det 

vanligt att företag listar samtliga risker som är hänförliga till dess strategiska-, 

finansiella- och operativa verksamhet utan att nyckelmått för hur företaget ska hantera 

riskerna utvecklas, vilket leder till ineffektiv styrning. Detta stödjs av Power (2009) 

och Arnold et al. (2015) som menar att implementeringen av ERM kan ge en falsk 

ingivelse att företaget gör rätt då organisationen tillämpar ERM:s teoretiska aspekter, 

men i praktiken inte gör något. Meulbroek (2002), Power (2009) och Arnold et al. 

argumenterar för att det existerar en risk att en implementering av ERM medför att 

ledningen blir för riskaverta och endast ser riskerna som något negativt och inte 
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möjligheten till ökad avkastning. Ovanstående diskussion belyser att nyttjandet av 

ERM har negativa påverkan i form av riskavert beslutsfattande, bristfällig uppföljning 

av riskerna och därmed försämrad styrning. Andra problematiska aspekter som 

Power, Arnold et al. samt Meidell & Kaarbøe belyser är att ERM endast tillämpas för 

att uppvisas externt mot intressenter, vilket skapar felaktiga incitament för att nyttja 

ERM. 

 

Torabi et al. (2016) samt Soltanizadeh et al. (2016) argumenterar att om företag 

sammanbinder företagets verksamhetsstyrning och Risk Management kan företaget ta 

hänsyn och agera på risker innan de uppstår och därmed minska koserkvenserna. 

Dock påvisar Segal (2011) i sin studie med stöd från Nilsson et al. (2010) och Meidell 

& Kaarbøe (2017) att företag som implementerar Risk Management kan också få 

negativa konsekvenser på företagets prestationer. I och med att företaget blir mer 

riskavert agerar företaget mer defensivt och frånsäger sig strategiska möjligheter som 

skulle kunna ge företaget högre avkastning (Segal och Power, 2009). Torabi et al., 

Meidell & Kaarbøe samt Florio & Leoni (2017) vidareutvecklar Soltanizadeh et al. 

resonemang och argumenterar emot Power (2009) och Segal och menar att företag 

som behandlar risker kontinuerligt och tillämpar ERM kan på så vis påverka 

företagets prestationer och därmed öka verksamhetens avkastning. Fortsättningsvis 

menar Collins & Porras (1996), Lindvall (2010) samt Dull et al. att företag som 

tillämpar ERM i verksamhetsstyrning kan uppnå en högre målkongruens och därmed 

erhålla en långsiktig lönsamhet. Power (2009) konstaterande att företag blir för 

riskaverta vid implementering av Risk Management är möjligt att undvika enligt 

Pagach & Warr (2010) och Segal (2011) genom att nyttja så kallade Key risk 

indicators (KRI). Segal beskriver att det är viktigt att företaget kan göra objektiva 

bedömningar av de strategiska och operationella riskerna vid implementeringen av 

KRI:s. Pagach & Warr studie indikerade på att KRI inte medför något mervärde till 

företaget, medan Stulz (2003) samt COSO (2004) studier visade motsatsen. Pagach & 

Warr påvisar dock att det fanns skillnader i utformandet av de olika studierna som kan 

ha resulterat till de olika slutsatserna, bland annat hade Pagach & Warr studie inte ett 

begränsat antal KRI. Fortsättningsvis anser Segal i överensstämmelse med Andersen 

& Schøder (2010) att företag bör lägga mer fokus på de strategiska och operationella 

riskerna, då det visat sig att dessa risker föranleder till en större negativ 

värdeförändring än de finansiella riskerna. 
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Fordonsindustrin beskrivs som konkurrensutsatt och makroekonomiskt driven enligt 

Gomes et al. (2015) och Häntsch & Huchzermeier (2016). Vidare belyser Nilsson et 

al. (2010) bilindustrin som ett praktexempel på att snabba förändringar i omvärlden 

kan komma att påverka en hel bransch. Hill (2000) påvisar därmed att det är 

väsentligt för aktörer inom fordonsindustrin att beakta både interna och externa 

faktorer vid utformandet av företagets verksamhetsstyrning. Slack & Lewis (2008) 

konstaterar i enlighet med Hill i sina studier att företag inom fordonssektorn som inte 

tar hänsyn till de externa faktorerna som omger företaget uppvisar sämre resultat 

jämfört med konkurrenter som beaktar både externa- och interna faktorer i sin 

strategiska- och operationella styrning. Hayes et al. (2005) klargör för problematiken 

med att företagets strategiska styrning inte grundar sig i verksamhetens kapacitet utan 

i potentialen i marknaden, vilket kan leda till en missanpassning mellan interna- och 

externa faktorer. Kauder & Meyr (2009) och Häntsch & Huchzermeier (2016) lyfter 

fram efterfrågefluktuationer mellan länder, växelkursfluktuationer och 

transporthändelser som faktorer som påverkar balansen mellan internt 

kapacitetsutnyttjande och externa faktorer, vilket leder till ökade risker för företagen. 

Vinnova (2009) beskriver i sin rapport att den svenska fordonsindustrin är en 

konkurrensutsatt bransch som ständigt möter påfrestningar i form av 

makroekonomiska faktorer såsom höga miljö-, kvalitets-, säkerhetsmål samt en hög 

konkurrenssituation internationellt. Vidare konstaterar Bulten AB (2015) och Volvo 

Group (2015) att fordonsindustrin är en känslig bransch med kraftiga 

efterfrågefluktuationer, eftersom bilindustrin verkar på globala marknader med 

kunder som styrs av makroekonomiska faktorer. Utifrån Bulten och Volvo, kan vi 

anta att deras situation kan generaliseras gentemot Gnutti:s verksamhet. Företagen 

beskriver att branschen har en hög känslighet, vilket därmed motiverar nyttjandet av 

Risk Management i företags verksamhetsstyrning.       

 

Enligt Gnutti:s CFO, Gabrielsson (2016), utgör företagets bristfälliga riskhantering ett 

problem för verksamhetsstyrningen. Att tillämpa Risk Management i Gnutti:s 

styrning är väsentligt till följd av att företaget verkar i fordonsbranschen som är 

makroekonomiskt driven och volatil, menar Gabrielsson. Risk Management är ett 

välstuderat område och tidigare forskning har kunnat konstatera att tillämpningen av 

Risk Management är problematiskt. Kvantifiering av risker, riskavert beslutsfattande 
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och bristfällig styrning utifrån identifierade risker är kritiska processer som föranlett 

att företag har svårigheter att applicera Risk Management i sin verksamhet. Det 

existerande ramverket inom Risk Management, COSO, uppvisar brister vid 

integrering och har visat sig vara alldeles för omfattande för att små- och medelstora 

företag skall framgångsrikt kunna tillämpa ramverket (Leitch, 2005, Bowling & 

Rieger, 2005, Williamson, 2007 samt Shaw, 2016). Ytterligare en problematisk aspekt 

av COSO är att ramverket är alltför generellt och är därmed svår att applicera i en 

unik bransch som fordonsbranschen med dess unika förutsättningar. Därmed finner vi 

att det existerar teoretiskt stöd för att utveckla en teoretisk beskrivande modell som 

beaktar utvecklingen inom Risk Management samt de problematiska aspekterna inom 

det existerande ramverket, COSO. Modellen ämnar understödja tillämpandet av Risk 

Management inom företag. Vidare beskriver Bhimani (2009) och Nilsson et al. (2010) 

att det existerar ett gap beträffande studier som praktiskerar hur Risk Management 

kan tillämpas som styrverktyg och vi ämnar fylla detta gap genom vår enfallsstudie på 

Gnutti. Därmed existerar det incitament att utifrån vår beskrivande modell utveckla en 

specifik modell för Gnutti:s verksamhet som företaget kan tillämpa som styrverktyg. 

Baserat på att det befintliga ramverket, COSO, anses vara bristfälligt motiverar de 

generaliseringen av den specifika modellen för Gnutti till andra underleverantörer 

inom fordonsindustrin. Ovanstående resonemang har mynnat ut i följande 

frågeställning. 

1.4 Frågeställning  

Vad är risk och går risk att undvika?  

 

Vilka strategiska-, finansiella- samt operationella risker är Gnutti:s verksamhet 

exponerad mot? 

 

Hur kan en modell utformas för att styra och hantera risker i Gnutti:s verksamhet? 

1.5 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att redogöra för vad risk är samt vilka strategiska-, 

finansiella- och operationella risker som Gnutti:s verksamhet är exponerad mot. 

Vidare ämnar arbetet mynna ut i en modell för hur Gnutti kan styra och hantera risker 

i syfte om att minska osäkerheten och främja Gnutti:s beslutsfattande. Modellen skall 

bidra med kunskap om hur Risk Management kan tillämpas hos underleverantörer 

inom fordonsindustrin. 
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1.6 Rapportens disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1:1   

Figur över arbetets disposition.  

  

2. Metod  

Metodkapitlet ämnar introducera läsaren om vårt tillvägagångssätt samt 

forskningsstrategi som vi valt att tillämpa i vår studie. Vi presenterar 

även våra val av metodologiska tillämpningar. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattande konceptuell modell över metodens disposition.  

3. Teoretisk referensram 

Uppsatsens tredje kapitel 

avser redogöra för teorin 

inom ämnet. Den teoretiska 

referensramen skall ge 

läsaren kunskap och en 

förståelse kring Risk, 

klassificering av risker, 

samt hur Risk Management 

kan tillämpas.  

4. Empiri 

Empiravsnittet ämnar 

presentera vår insamlade 

data som erhållts genom 

observationer, 

dokumenterad data och 

intervjuer hos fallföretaget. 

5. Analys 

I uppsatsens analysavsnitt ställs vår insamlade empiri mot relevanta 

teorier som tidigare presenterats i arbetet. Vi avser analysera vilka 

risker som påverkar Gnutti:s verksamhet samt utveckla en specifik 

modell för hur företaget skall styra utifrån de identifierade riskerna. 

6. Slutsats 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras våra slutsatser utifrån 

valda problemformuleringar och uppsatsens syfte. Vi kommer även 

att redogöra för egna reflektioner samt ge förslag på ytterligare 

forskning och självkritik.  
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2. Metod  
 

 detta kapitel presenteras valet av fallstudie som forskningsdesign. Därefter följer 

en beskrivning av tillvägagångssättet för insamling av den teoretiska 

referensramen. Fortsättningsvis förklaras tillvägagångssättet för insamling av 

empirisk data samt hur det empiriska materialet skall analyseras. Vidare ämnar vi 

beskriva uppsatsens forskningsetiska förhållningssätt och de olika kvalitetskriterier 

som kommer att beaktas. Kapitlet avslutas med en överskådlig bild över metodens 

disposition. 

2.1 Bakgrund till studien  

Idén till studiens valda ämne grundar sig i vårt intresse om att avhandla ett aktuellt 

ämne inom företagsekonomi. Vidare identifierades Risk Management som ett aktuellt 

och intressant ämne att studera. Vi konstaterade att fallföretaget behövde uppfylla en 

viss omsättning och antal anställda för att ha en verksamhet som var exponerad mot 

flertalet risker. Efter en gallring av företag i Smålandsregionen kontaktades företag 

(se bilaga 1) som uppfyllde våra kriterier. Gnutti som vi tidigare haft kontakt med 

anmälde omgående sitt intresse för ämnet, då företaget ansåg sig ha en bristfällig 

riskhantering. Vid ett möte i november, 2016 diskuterades ämnet med företagets 

CFO, Claes Gabrielsson, där han påpekade att styrningen av företaget avsaknade 

koppling till Risk Management trots att Gnutti verkar inom en volatil bransch. Detta 

la grunden till valet av att utföra en kvalitativ enfallsstudie på Gnutti. 

2.2 Fallstudie som forskningsdesign  

Studien ämnar fylla det teoretiska gap som existerar inom tillämpningen av Risk 

Management i företags verksamhetsstyrning. Vidare syftar studien även till att finna 

en lösning på de praktiska problem som existerar vid tillämpningen av Risk 

Management i en specifik verksamhet. Vi anser att detta kräver en djupare förståelse 

om vad risk innebär, fallföretagets bransch och den marknadssituation som företaget 

idag befinner sig i. Utifrån vår empiriska studie erhålls en bild av företagets bransch 

och marknadssituation som inger en förståelse för hur Gnutti kan hantera riskerna 

verksamheten är exponerad mot. Genom en djupgående studie på ett företag får vi en 

uppfattning för hur vi kan utveckla en modell som möjliggör tillämpningen av Risk 

Management i företags verksamhetsstyrning och på så vis uppfylla vårt syfte och 

utveckla den befintliga forskningen. Utefter ovanstående beskrivning och företagets 

I 
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praktiska problem genomför vi en kvalitativ enfallsstudie, som överensstämmer med 

Jacobsen (2002) argument. Vidare ämnar vi identifiera vilka strategiska-, finansiella- 

och operationella risker som Gnutti:s verksamhet är exponerad mot och hur Gnutti 

kan åtgärda de identifierade riskerna utifrån dagens marknadssituation och den 

teoretiska referensramen. Gnutti är verksamma inom en bransch som både är 

konkurrensutsatt och känslig för makroekonomiska påtryckningar, vilket därmed 

stödjer att vi utvecklar en modell som beaktar både internt- och externt drivna risker. 

Utvecklingen av en specifik modell för Gnutti kommer ske utifrån en teoretiskt 

beskrivande modell som konstruerats utifrån en detaljerad genomgång av den 

befintliga teoretiska referensramen inom Risk Management. Baserat på ovanstående 

resonemang finner vi det naturligt att välja fallstudie som forskningsdesign, då vi 

observerar pågående händelser, men besitter inte kontroll över händelserna.  

 

Yin (2007) och Jensen & Sandström (2016) förklarar fem situationer där enfallsstudie 

är bättre gentemot flerfallstudie. Författarna beskriver dessa som det kritiska eller 

avgörande fallet, det unika fallet, det representativa eller typiska fallet, det 

informationsrika eller avslöjande fallet samt det longitudinella fallet. Studien av 

Gnutti definieras som det informationsrika fallet, med stöd från Bryman & Bell 

(2013). Eftersom studien grundar sig i ett praktiskt problem hos fallföretaget finns det 

ett starkt intresse hos Gnutti:s att bidra med rätt förutsättningar. Detta medför att vi 

erhåller full access till relevanta informationskällor, vilket enligt Yin är ett kritiskt 

moment vid genomförandet av fallstudier. Gnutti verkar inom fordonsindustrin, vilket 

vi tidigare har beskrivit som en global industri som är exponerad mot ett flertal risker. 

Vi anser att branschen lämpar sig väl vid genomförandet av en fallstudie, eftersom 

befintliga ramverk idag kritiseras för att vara alltför generella. Genom vår 

undersökning av Gnutti:s situation inom dess specifika bransch är det möjligt för oss 

att utveckla en specifik modell för företaget, samt att vår teoretiska beskrivande 

modell kan tillämpas av andra företag och därmed fylla det teoretiska gapet 

beträffande Risk Management användning hos företag.  

2.3 Insamling av teoretisk referensram  

Utifrån studiens problemformulering och syfte har insamlingen av arbetets teoretiska 

material samlats in och tillämpats till studiens ämnesområde. Det teoretiska materialet 

har genomgående erhållits via sökningar i OneSearch, Google Scholar och Business 
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Source Premier för att säkerställa att materialet upprätthållit hög kvalité. Vid 

sökningarna har följande nyckelord använts: Risk Management, Enterprise Risk 

Management, Risk in Automotive Industry, Strategic risk, Operational risk, 

Management Accounting, Operations planning, Strategic Management, ERM in 

Management. Den teoretiska referensramen är även uppbyggd av material från böcker 

som klassats som vetenskapliga, vilket inger dem reliabilitet. 

2.4 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material  

Utifrån valet att tillämpa en kvalitativ enfallsstudie, har det varit väsentligt att nyttja 

flera olika empiriska källor. Enligt Jacobsen (2002) har valet av empiriskt material en 

avgörande betydelse som kan komma att påverka studiens utfall. Yin (2007) beskriver 

att empiriska källor kan innefatta, intervjuer, direkt observationer, samt dokument, 

vilket möjliggör triangulering. Både Yin och Jensen & Sandström (2016) beskriver 

triangulering som en metod att tillämpa i studier som syftar till att bekräfta eller stärka 

synen av ett faktum eller företeelse. Nyttjandet av triangulering medför att studiens 

giltighet, relevans och resultat stärks. Detta ger även studien möjlighet att åtgärda 

eventuella problem med begreppsvaliditet samt stödja den insamlade data, vilket kan 

komma att påverka studiens resultat (Jensen & Sandström). 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer   

 

För att erhålla relevant och tillförlitlig information har studiens empiriska 

datainsamling till stor del skett utifrån kvalitativa intervjuer. Detta tillvägagångssätt 

möjliggör för författarna att erhålla information som avser att klargöra 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt på ämnet (Merriam, 2008 och 

Bryman & Bell, 2013). Vidare menar Yin (2007) och Ghauri & Grønhaug (2010) att 

kvalitativa intervjuer möjliggör för oss som författare att erhålla mer målinriktat 

fokus, då den fokuserar direkt på fallstudiens frågeställning. Kvalitativa intervjuer 

utgörs av två varianter, ostrukturerad- och semi-strukturerade intervjuer. Utifrån 

studiens fastställda frågeställningar och syfte valde vi att tillämpa semi-strukturerade 

intervjuer. Valet av att tillämpa semi-strukturerade intervjuer möjliggjorde att vi 

kunde föra en konversation kring ett antal förutbestämda ämnen, där intervjupersonen 

hade möjlighet att svara öppet utifrån personens egna preferenser inom ämnet (Ghauri 

& Grønhaug och Bryman & Bell). Vidare förklarar Yin samt Bryman & Bell att 

ämnesfrågorna grundades utifrån en intervjuguide som möjliggjorde att vi kunde 
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utarbeta ett antal grundfrågor som kunde förändras under intervjuns gång, vilket 

kännetecknar den semi-strukturerade intervjun. Vårt val av att nyttja denna 

intervjuform grundade sig i den flexibilitet samt respondentens möjlighet att svara 

öppet inom studiens valda ämnesområde. 

 

Områdena som behandlats under intervjuerna är koncernens och företagets strategi, 

Gnutti:s operativa verksamhet, verksamhetsstyrning samt prestationsmätningar. Vårt 

mål med intervjuerna var att erhålla en helhetsbild över Gnutti:s verksamhet, för att 

sedan kunna diskutera specifika risker hänförliga till verksamheten. Respondenterna 

har främst fått svara om risker inom respektive avdelning, men även om företagets 

och koncernens strategiska risker. Detta medförde att vi fick en inblick hur 

respondenterna inom Gnutti ser på verksamheten och Risk Management samt hur 

företaget aktivt arbetat med att hantera verksamhetens riskexponering. I figur 2:1 

illustreras vilka områden som diskuterats med respektive respondent. Utöver 

respondenterna som framkommer i figur 2:1 har vi även pratat med anställda runt om 

i fabriken vid observationernas genomförande. Vi anser att dessa ordväxlingar inte 

kan klassificeras som intervjuer då frågorna varit av den art att vi endast varit ute efter 

bekräftelse att observationerna vi gjort varit korrekta. Vidare beskriver Yin att den 

semi-strukturerade intervjun medför en förbindelse mellan mänsklig interaktion och 

kunskapsgenererande, vilket syftar till att vi både kan ta del av samt delge 

respondenten resultatet av intervjun. 

 

För att vi skulle erhålla relevant och tillförlitlig information ifrån Gnutti:s 

respondenter genomfördes intervjuerna personligen. Valet av att nyttja personliga 

intervjuer möjliggjorde för oss att erhålla djupare information, vilket medförde en 

förståelse och mer personlig kontakt med respondenterna (Jacobsen, 2002). Vid 

intervjutillfällena medverkade bägge författarna. Genom att vi var två personer vid 

intervjuerna kunde vi komplettera varandra, där en person antog rollen som 

intervjuare och en som antecknare. Jacobsen beskriver dock att individuella intervjuer 

är både tids- och resurskrävande, eftersom dessa behövs ske fysiskt. Vidare beskriver 

Jacobsen att personliga intervjuer även kan ge upphov till den så kallade 

intervjueffekten, vilken innebär att vi som intervjuare kan ha påverkat respondentens 

svar med vår fysiska närvaro.     
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Figur 2:1  

Figur som illustreras vilka respondenter som intervjuats samt vilka områden som 

berörts under de olika intervjuerna. 

 

Under studien har vi genomfört tretton semi-strukturerade intervjuer med olika 

respondenter inom Gnutti. Intervjuerna som vi ansåg vara ofullständiga eller innehöll 

oklarheter kompletterades genom mail eller ytterligare intervjuer. Vi insåg betydelsen 

av att ha möjlighet att gå igenom materialet ordagrant och därefter spelades samtliga 

intervjuer in vid respondenternas godkännande. Att spela in intervjuer menar Yin 

(2007) och Bryman & Bell (2013) leder till att det är möjligt att identifiera samt 
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säkerställa detaljer i intervjupersonens svar och därmed förlorar inte författarna 

nödvändig och väsentlig information. Intervjuerna som spelats in har sedan 

transkriberats för att skapa ett rättvisande innehåll i vad respondenten svarat och inte 

gå miste om relevant information. Denscombe (2014) förklarar att transkribering är en 

enkel metod för författaren att tillämpa, som även underlättade detaljerade jämförelse 

mellan materialen. Bryman & Bell beskriver dock att inspelning av intervjuer inte 

bara är positivt utan kan även innebära konsekvenser, i form av att respondenten blir 

orolig och därmed inte delger all den information som personen i fråga besitter. 

Fenomenet som Bryman & Bell beskriver upplevde vi vid genomförandet av 

intervjuerna då vissa respondenter sa att vid inspelning svarar de mer politiskt. 

Genomgående eftersträvade vi att spela in varje intervju, då vi ansåg att det var ett 

bättre alternativ jämfört med mer utsvävande svar då mycket av denna information 

kunde erhållas från andra respondenter. Genom att tillämpa transkriberingen erhåller 

vi möjligheten att återskapa respondenternas information och därmed skapa en 

rättvisande, tillförlitlig samt gedigen empirisk grund till kommande analys. 

2.4.1.1 Respondentval  

 

Löpande under studiens gång har relevanta intervjupersoner identifierats baserat på 

författarnas informationsbehov och respondenternas kunskapsområde. De första 

intervjuerna genomfördes med personer i ledande befattning på Gnutti, där vi erhöll 

en helhetsbild över koncernen och företagets verksamhet. För att erhålla djupare 

kunskap om respektive process kontaktades personer på respektive avdelning som 

kunde tillhandahålla mer djupgående information. Detta tillvägagångssätt vid val av 

respondenter definieras enligt Christensen (2010) och Bryman & Bell (2013) som 

icke-sannolikhetsurval, då valet av respondenter inte sker slumpmässigt. Vidare kan 

valet av respondenter definieras som ett kedjeurval, enligt Jensen & Sandström (2016) 

till följd av att valet av respondenter grundat sig i vårt informationsbehov och 

respondenternas kunskapsområde. Genom att intervjua personer med olika 

befattningar inom företaget menar Denscombe (2014) att författarna erhåller en mer 

rättvisande bild av företaget. Utöver detta lyfter Christensen och Bryman & Bell kritik 

mot valet att nyttja kedjeurval till följd av att författarna inte erhåller en rättvisande 

helhetsbild. Vi har övervägt kritiken som lyfts fram av Christensen och Bryman & 

Bell mot kedjeurvalet och anser att studiens fokus och respondenternas 

kunskapsbidrag är av väsentligare art.   
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2.4.2 Direkt Observationer   

För att uppfylla studiens syfte ansåg vi att det var nödvändigt att genomföra direkt 

observationer av Gnutti:s operationella verksamhet för att erhålla kunskap om 

företagets processer. Med denna kunskap erhölls möjligheten att identifiera 

operationella risker och en förståelse för hur strategiska- och finansiella risker kan 

komma att påverka företagets verksamhet. Direkt observationer genomfördes 

parallellt under perioden vi genomförde intervjuer med personer på företaget. Direkt 

observationerna har fungerat som ett komplement till intervjuerna för att erfara om 

respondenternas svar överensstämde med våra observationer.  

 

Enligt Yin (2007) kan direkt observationer antingen utföras i en formell eller icke-

formell design. Vid formellt utförande noteras observationerna i ett 

observationsprotokoll medan en informell design uppmuntrar det fria sinnet och 

kräver ej löpande anteckningar under observationerna. Observationerna under studien 

antog både formell- och informell design baserat på informationsbehovet. Vidare kan 

våra observationer definieras som observatör-som-deltagare enligt Bryman & Bell 

(2013), då vi löpande under observationerna frågade personer i Gnutti:s operationella 

verksamhet om kompletterande uppgifter. Genom att bägge författarna agerade 

observatörer under observationerna stärks det insamlade materialets reliabilitet enligt 

Yin. Tillvägagångssättet vid genomförandet av observationerna skedde enligt 

följande. Först observerade vi det operationella flödet, från inleverans till produktion 

och sen utleverans för att få en överblick över hela det operationella flödet. Till följd 

av att många processer är komplexa frågade författarna löpande anställda om de olika 

processerna och antecknade. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att vi önskade 

skapa sig en helhetsbild över verksamheten innan identifieringen av specifika risker 

tog vid. Vidare erhöll vi en karta över fabrikens utformning där vi antecknade vissa 

kritiska punkter som identifierats. Dessa kritiska punkter observerades noggrannare 

och ytterligare frågor ställdes rörande uppföljning av de kritiska punkterna. Med 

denna bakgrund hade vi god kunskap om kritiska moment i Gnutti:s operativa 

verksamhet som sedan även behandlades under intervjuerna.   

2.4.3 Dokumentkällor  

För att möjliggöra triangulering, stärka legitimiteten och trovärdigheten i vårt 

empiriska material gjorde vi valet att använda dokument som kompletterande material 
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till informationen erhållen vid intervjuer och observationer. Detta tillvägagångssätt 

stödjs förutom av Yin (2007) även av Patel & Davidsson (2011) samt Bryman & Bell 

(2013) som konstaterar att det framkommer positiva aspekter av att addera flera typer 

av empiriska källor. Valet att nyttja dokument stärks även av Yin:s (2007) diskussion 

angående dokumentkällornas signifikans vid fallstudier. Dokumentkällor vi valt att 

använda är årsredovisningar och interna rapporter, innefattande företagets befintliga 

prestationsmätningssystem och informationen genererad från det. Valet av att studera 

och granska företagets dokumentkällor gör det möjligt för oss att få en djupare inblick 

hur dagens prestationsmätning och verksamhetsstyrning ser ut i Gnutti. Detta gör att 

vi erhöll väsentlig information som kunde beaktas vid utformandet av en specifik 

modell för Gnutti. Genomgående har vi beaktat dokumentkällornas kritiska aspekt 

och hänvisar till tillämpningen av triangulering som förfaringssätt till att öka studiens 

trovärdighet och legitimitet. 

2.5 Tillvägagångssätt vid analys av empiriskt material  

Enligt Bryman & Bell (2013) samt Jensen & Sandström (2016) är tillvägagångssättet 

vid analys av det empiriska materialet komplicerat i kvalitativa studier till följd av 

mängden kvalitativ information som erhålls. För att underlätta insamlingen och 

hanteringen av det empiriska materialet tillämpades transkribering i nära samband 

med intervjuerna, där vi fokuserade på att fördela materialet utifrån förbestämda 

teman och underteman. Samma tillvägagångssätt appliceras vid insamling och analys 

av det empiriska materialet som insamlats via observationer samt dokumentkällor. 

Detta tillvägagångssätt ledde till att det insamlade materialet delades upp efter olika 

teman, i vårt fall riskområden, vilket gav oss en lättöverskådlig anblick. Cohen et al. 

(2011) beskriver detta tillvägagångssättet som en tillämpning av tematisk analys. 

Författaren beskriver tematiskt analys som en metod för att analysera det insamlade 

empiriska materialet utifrån valda teman. Genom att det empiriska materialet delades 

upp utefter de identifierade riskområdena kunde vi tydligt se skillnader och likheter 

mellan respondenternas svar, våra observationer och informationen från tidigare 

prestationsmätningar. Detta tillvägagångssätt underlättade vårt nyttjande av 

trianguleringen till följd av att hela det empiriska materialet var strukturerat utefter 

samma riskområden. 
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2.6 Etiska förhållningssätt  

Ghauri & Grønhaug (2010) och Patel & Davidson (2011) beskriver att det är 

essentiellt att författarna av en vetenskaplig studie visar hänsyn till de etiska aspekter 

som förekommer under forskningsprocessen. De etiska aspekterna grundas i att 

författarna bakom studien inte för avsiktligen skall förödmjuka eller kränka individer 

som deltar i studien. Vi som författare ha ett moraliskt ansvar gentemot de individerna 

som deltar samt det insamlade materialet, vilket överensstämmer med 

Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Författarna beskriver att de etiska reglerna 

innefattar frivillighet, integritet, konfidentialitet samt anonymitet för de personer som 

är berörs av studien. Vetenskapsrådet beskriver fyra etiska förhållningssätt som 

författaren bör beakta, informations- och samtyckeskravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet samt nyttjandekravet. Bryman & Bell (2013) tar även upp ett femte 

etiskt förhållningssätt, falska förespeglingar. Samtliga av dessa etiska förhållningssätt 

har författarna beaktat under studiens gång. 

  

Utifrån information- och samtyckeskravet skall vi informera samt klargöra för 

respektive respondent på Gnutti om varför studien genomförs och vad den kommer att 

innefatta. Kraven innefattar även att vi skall klargöra att deltagandet i studien är 

frivilligt och respondenten haft möjlighet att ta del av resultatet av studien. Genom en 

kontinuerlig kontakt med fallföretaget har vi underrättat de berörda respondenterna 

hur deras information kommer att behandlas. Genom att tillämpa konfidentialitets- 

och anonymitetskravet i studien har vi en plikt gentemot den sekretess kring de 

uppgifter och information som kommer att tilldelas oss. Detta eftersom vi har fått ta 

del av känslig och konfidentiell information angående Gnutti:s verksamhet. Den 

information som vi tagit del av kommer enbart att nyttjas som underlag till 

examensarbetet. Under studien har vi även klargjort för respondenterna att de haft 

möjligheten att vara anonyma. För att studien skulle uppnå nyttjandekravet har vi 

enbart nyttjat den tillhandahållna informationen för att uppnå studiens syfte och 

forskningens ändamål. Detta innebär att informationen endast får behandlas av 

författarna, handledare samt examinator. Avslutningsvis har vi även tagit hänsyn till 

falska förespeglingar, vilket innebär att vi under studien inte givit respondenterna 

vilseledande eller felaktig information. Detta krav har ständigt beaktas under 

arbetsprocessen, då respondenterna har fått ta del av det insamlade materialet och 
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kontrollerat att vi uppfattat informationen på ett korrekt och rättvisande sätt. Genom 

att vi visat hänseende till dessa etiska krav frambringar studien en mer rättvisande och 

korrekt bild över Gnutti:s riskhantering. 

2.7 Kvalitetsmått  

Enligt Yin (2007) existerar det fyra kvalitetsmått relaterade till den kvalitativa 

forskningen. Dessa kvalitetsmått är begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet 

och reliabilitet. För att stärka uppsatsens begreppsvaliditet har vi genomgående under 

studien förankrat insamlingen av den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet i uppsatsens valda ämne och syfte. Detta tillvägagångssätt har även präglat 

och inspirerat valet av analysmetod, tematisk inriktning, vilket lagt grunden för 

utformandet av intervjuer och observationer. En viktig del av studien är nyttjandet av 

flera olika empiriska källor för att erhålla en korrekt och överskådlig blick över 

fallföretagets nuvarande situation. Nyttjandet av intervjuer, observationer och 

dokument har lagt grunden för triangulering. Enligt Yin leder tillämpningen av 

triangulering till en ökad inre validitet till följd av att vi erhåller en mer korrekt bild 

av verkligheten. Detta kan även uttryckas som att triangulering stärker studiens 

trovärdighet. Vidare stärks även studiens trovärdighet till följd av att samtliga 

observationer, analyser och slutsatser genomförts av två författare, vilket enligt 

Scapens (1990) och Jensen & Sandström (2016) leder till minskad risk för 

feltolkningar då studien genomförs av fler än en person. 

 

Bryman & Bell (2013) definierar extern validitet som utsträckningen av studiens 

resultat som kan generaliseras i en större kontext. Detta stödjs även av Yin (2007) och 

Jensen & Sandström (2016) som vidare påvisar att kvalitativa studier bör nyttja 

analytisk generalisering. Generaliseringar vid kvalitativa studier och framförallt 

fallstudier har mött hård kritik, men Yin konstaterar att det är möjligt att tillämpa 

analytisk generalisering ifall studien fångar helheten och finner liknande 

förutsättningar i andra situationer. Baserat på Yin:s diskussion anser vi att det är 

möjligt att generalisera Gnutti:s situation till likartade företag inom samma bransch. 

Detta för att således utveckla en teoretisk modell och praktisera hur denna modell kan 

tillämpas på ett specifikt företag. Slutligen bistå detta metodkapitel till studiens 

reliabilitet till följd av den detaljerade beskrivningen av tillvägagångssättet som vi 

följt under studiens förlopp. Arbetets struktur har även kompletterats med bilagor, 
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vilket ökar studiens replikerbarhet och reliabilitet (Yin och Jensen & Sandström). 

Baserat på dessa förutsättningar skulle studien återigen kunnat genomföras och 

resultera i samma resultat. 

2.8 Sammanfattning av metodval 

 
 

Figur 2:2  

Illustration över metodkapitlets disposition.  
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3. Teoretisk referensram  
 

apitlet inleds med en genomgång av begreppet risk och om avvägningen 

mellan risk och avkastning. Detta följs av en beskrivning om den historiska 

utvecklingen inom Risk Management. Därefter redogörs för hur olika risker 

klassificeras och vad det finns för olika risker. Fortsättningsvis beskrivs processerna 

samt tillvägagångssättet inom Risk Management. Vidare presenteras det befintliga 

ramverket, COSO, samt en genomgång av en matematisk modell för beräkning av 

risker. Slutligen presenteras en teoretisk beskrivande modell.  

3.1 Risk  

Lewis (2003), Walters (2007), Tapiero (2007) samt Samvedi et al. (2013) förklarar att 

utgångspunkten vid riskhantering är att vi aldrig exakt kan förutse vad som kommer 

att hända i framtiden. Företag ska uppnå sina målsättningar, vilket tar lång tid och 

längs med vägen påverkas företag både internt och externt av osäkerheter som 

påverkar företagets möjlighet att uppnå sin målsättning. Walters samt Arnold et al. 

(2015) beskriver att detta uppstår till följd av att företag verkar inom komplexa 

miljöer som påverkas av ett flertal faktorer. Faktorerna har en gemensam nämnare, 

nämligen att samtliga förändras i framtiden och påverkar vilka samt hur stor risk 

företaget är villig att ta för att erhålla framtida avkastning. Walters och Power (2007) 

menar att risk är en implikation av ett fenomen som är osäker utifrån en viss 

tidsaspekt. Hetland (2003) benämner att osäkerhet är potentiella utfall som kan 

komma att påverka företaget i framtiden, men att vi inte kan förutse vad som kommer 

att hända eller hur stor sannolikheten är. Hetland och Walters menar att risk istället 

innebär att vi kan identifiera potentiella utfall som kan komma att hända i framtiden, 

vilket även kan ge en indikation på hur stor sannolikheten är att risken inträffar. 

Författarna beskriver att indikationerna om hur stor sannolikheten är att risken 

inträffar, föranleder möjligheten att kvantifiera och beräkna riskens påverkan. 

Fortsättningsvis förklarar Power (2007) att osäkerheten omvandlas till en risk när den 

kan hanteras och har ett syfte för företagets framtida styrning. 

 

Enligt Hillson (2002) existerar det inte ett definitivt svar på vad risk är. Athearn 

(1970) påpekar att det är väsentligt för författare att undersöka hur risk definieras, då 

olika definitionerna av risk påverkar hur risk tolkas och hur företag skall hantera den. 

Knight (1921) framförde tidigt en definition av risk; “measurable uncertainty”. 

K 
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Vidare definierar Crowe & Horn (1957) risk som “uncertainty of loss” och Greene 

(1962) definierar risk som “uncertainty as to the occurrence of an economic loss”. 

Dessa definitioner av risk har en gemensam nämnare, samtliga syftar till att likställa 

risk som en osäkerhet. Magee & Bickelhaupt (1964) samt Athearn menar att en 

väsentlig del av risken är oförutsägbar, där det faktiska resultatet kan skilja sig från 

det förväntade resultatet. Athearn samt Crowe & Horn beskriver risk även som “the 

chance of loss or the occurrence of an unfavorable or undesirable contingency”, där 

författarna påpekar att chance inte behöver vara korrelerat med en förlust utan kan 

leda till värdeskapande. Slutligen förklarar Athearn att oavsett vad vi kallar risk eller 

hur vi definierar begreppet avser risk förväntningar på framtiden. Definitionen av 

begreppet risk har kommit att utvecklas, där Wulan & Petrovic (2012) definierar risk 

som; “The probability that a particular adverse event occurs during a stated period of 

time, or results from a particular challenge”. Dafikpaku (2011) och Ojiako (2012) 

förklarar att en risk även kan ses som en osäkerhet eller möjlighet. Möjligheten är ett 

positivt utfall som kan påverka verksamhetens måluppfyllelse positivt, medan en 

osäkerhet syftar på ett utfall som orsakar negativa effekter och därmed motverka 

företagets värdeskapande. Wu & Olson (2009) och Torabi et al. (2016) för samma 

resonemang och menar att en risk som medför negativa effekter är ett direkt hot för 

organisationens strategi och målsättningar.  

 

Diekmann et al. (1988) och Hetland (2003) beskriver att “risk is an implication of a 

phenomenon being uncertain”. Hetland, Walters (2007), Power (2009) samt Vilko & 

Hallikas (2012) förklarar vidare att risk och osäkerhet är synonymt till varandra, där 

författarna betonar att det finns en väsentlig skillnad. Porter (1985) beskriver risk som 

“a function of how poorly a strategy will perform if the wrong scenarios occurs”. 

Denna typ av risk menar Porter, Delios & Henisz (2003) samt Coleman & Casselman 

(2016) begrundar sig i företagets kunskap om omvärlden i framtiden. Författarna 

menar att företag som kontinuerligt följer upp osäkerheter kopplade till företagets 

strategi kan nyttja kunskapen för att kunna agera på osäkerheter och på så sätt dra 

nytta av den för att erhålla positiva utfall. Jauch & Kraft (1986) menar att företag ser 

osäkerheten i omvärlden som något negativt, vilket föranleder att ordet risk istället 

används. Istället menar författarna att företag bör beakta osäkerheten i omvärlden som 

en möjlighet till att utveckla verksamheten och erhålla en konkurrensfördel, då 

konkurrenter ofta identifierat och benämnt osäkerheterna som risker. 
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3.2 Relationen mellan risk och avkastning  

Möjligheten som beskrivs i definitionen av risk avser den potentiella avkastningen 

som kan erhållas vid ett fördelaktigt utfall av en händelse (Brealey & Myers 1981). 

Författarna konstaterar att det existerar en positiv relation mellan risk och avkastning. 

Sammantaget kan detta förklaras som att företag eller investerare som utsätter sig för 

risk kan vänta sig större potentiell avkastning, vilket illustreras i figur 3:1. Enligt 

Brealey et al. (2014) är möjligheten till den ökade avkastningen anledningen till 

varför företag eller individer är villiga att öka sin riskexponering. 

 

Figur 3:1  

Figur som illustrerar sambandet mellan risk och avkastning. Konstruerad efter 

Brealey et al. (2014).  

 

Likt personer menar Power (2004, 2009) att det existerar riskaverta och riskvilliga 

företag. Miles et al. (1978), Covin et al. (2000) samt Brustbauer (2016) beskriver att 

företags strategiska inriktning definierar hur riskavert eller riskvilligt företaget är. 

Företag som beskrivs som Defenders har en uttalad strategi med lågt risktagande till 

följd av att verksamheten söker säkra möjligheter och helst undviker risker. 

Motsatsen, Prospectors antar en mer offensiv strategi med högre riskvilja, vilket 

föranleder att Prospectors även har högre potential. I enlighet med Miles et al., Covin 

et al. samt Brustbauer menar Power (2009) att verksamhetens önskade risknivå 

baseras på företagets strategi. Power (2009) beskriver risknivån som företagets 

riskaptit. Amit & Livnat (1988) fastslår i sin empiriska studie att företag som uppvisat 

högre total risk, systematisk- och osystematisk risk, även uppvisat högre avkastning.  
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Argumenten för att tillämpa Risk Management i företags verksamhetsstyrning har 

varit ökad kontroll och förståelse för riskerna som verksamheten är exponerad mot. 

Med ökad förståelse menar Hoyt & Khang (2000) samt Pindado et al. (2008) att 

företag kan öka avkastningen till följd av bättre beslutsfattande. Enligt Meulbroek 

(2002), Power (2009), Taran et al. (2014) och Arnold et al. (2015) existerar det dock 

en risk att integrering av Risk Management medför att företag blir riskaverta i sitt 

beslutsfattande. Power (2009) utvecklar resonemanget och beskriver att Risk 

Management som integreras i samtliga styrinstrument, som budget, strategi och 

prestationsmätningar medför trögt beslutsfattande. Detta leder till ett byråkratiskt 

förhållningssätt till risk och föranleder att beslutsprocesserna inom organisationen blir 

byråkratiska. Även vid en extensiv applicering och integrering av Risk Management i 

verksamhetsstyrningen existerar det dock risker som inte är möjliga att beakta i Risk 

Management processerna (Power 2009). I figur 3:2 illustreras sambandet mellan 

kapaciteten av Risk Management och omfattningen av Risk Management processerna. 

 
Figur 3:2  

Figur som visar kapaciteten med Risk Management och gapet i nyttjandet av Risk 

Management. Konstruerad efter Power (2009). 
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3.3 Riskspridning, diversifiering av risker  

I finansteori används riskspridning för att minska den totala risken i en portfölj 

(Brealey et al. 2014). Samma modell är applicerbar inom företagsekonomi, där 

företag väljer att diversifiera sig för att erhålla en lägre risk. Reeb et al. (1998) 

förklarar att ett diversifierat företag är verksam inom fler olika marknader och länder 

med en diversifierad portfölj av kunder. Enligt Power (2004) existerar det en koppling 

mellan företagets strategi och riskvilja. Riskvilja benämns även som företagets 

riskaptit, vilket påverkas både av företagets strategi och hur riskvilligt företaget är för 

att uppnå sin strategi. Engle (2017) beskriver riskaptit som företags försök att 

kvantifiera hur stor risk organisationen är villig att exponera sig mot. Enligt Power 

(2004) identifierar företag ett önskat riskintervall, vilket företaget skall förhålla sin 

verksamhet emot. Detta intervall illustreras i figur 3:3.  

 

Figur 3:3 

Hur osystematisk- och systematisk risk påverkas av diversifiering. Brealey et al. 

(2014). 

 

Enligt Reeb et al. (1998) skall multinationella företag med kassaflöden från olika 

länder anses ha en lägre systematisk risk till följd av dess globala ställning. Att 

företaget etablerat sig som ett globalt företag skall bedömas som en strategisk åtgärd 

för ökad expansion och diversifiera verksamheten menar Reeb et al. En diversifierad 

portfölj föranleder att företag är exponerade mot fler makroekonomiska event, vilket 

enligt Oberholzer (2016) leder till en lägre korrelation mellan den systematiska risken 
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och företagets verksamhet. I motsägelse till Reeb et al. samt Oberholzer anser Black 

(1990), Madura, (1992) samt Burgman (1996) att multinationella företag har större 

riskexponering. Detta till följd av att multinationella företag är exponerade mot fler 

politiska risker och andra risker utanför företagets kontroll. Enligt Page & Taborsky 

(2011) skall företag och investerare eftersträva att diversifiera sig genom att öka 

antalet riskfaktorer man är exponerad mot. Cynthia et al. (1984) belyser istället att 

diversifiering endast har en positiv påverkan om diversifieringen verkställs utifrån 

företagets strategi.  

3.3.1 Kan man bli helt riskfri?  

 

Gapet som illustreras i figur 3.2 indikerar att användningen av Risk Management i 

organisationer inte leder till att företag kan beakta och hantera samtliga risker. Enligt 

Mikes & Kaplan (2012) existerar det tre typer av risker. Den första typen av risker 

definieras enligt Mikes & Kaplan som risker som går att förhindra. Dessa risker 

uppstår internt i organisationen och är därmed möjliga att undvika eller helt eliminera 

genom att integrera Risk Management. Den andra typen av risker är strategiska risker 

som företag erhåller till följd av vald strategi. Som nämnts i avsnitt 3.1 utgör 

Defender och Prospector två olika strategiska inriktningar, men även två skilda 

förhållningssätt till risktagande som företag valt att acceptera. Den tredje typen av 

risker är externa risker som uppstår till följd av event utanför företagets kontroll. 

Mikes & Kaplan menar att det inte är möjligt att bli helt riskfri till följd av att företag 

alltid är exponerad mot specifika marknadsrisker, som är utanför företagets kontroll. 

Sammantaget konstaterar även Cynthia et al. att det är omöjligt att blir helt riskfri till 

följd av att den systematiska risken alltid kvarstår, då företag är verksamma på 

marknader som styrs av faktorer utanför företagets kontroll, därmed existerar gapet 

som illustreras i figur 3:2. Trots möjligheten till diversifiering av risker varken kan 

eller vill inte företag vara helt riskfria, då möjlighet för verksamheten att erhålla 

framtida avkastning minskar. Istället bör företag tillämpa Risk Management som 

utgår ifrån företagets strategi, vilket föranleder att företag har möjligheten att hantera 

risker utifrån verksamhetens strategi och målsättning.  

3.4 Historisk utveckling inom Risk Management  

Risk Management har kommit att utvecklas under 1900-talet och har under de senaste 

20 åren utvecklats och anses idag vara en av de viktigaste åtgärderna för att hantera 

organisationers risker (Hoyt & Liebenberg, 2011 och Dionne, 2013). Gordon et al. 
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(2009) samt Woon et al. (2011) beskriver att grundprincipen i Risk Management är att 

organisationen ses utifrån ett silos-perspektiv där varje division/avdelning hanterar 

sina risker isolerat från övriga delar i företaget. Detta föranleder därmed en begränsad 

helhetsbild över företagets totala riskexponering och leder till en begränsad 

samverkan inom företaget för att hantera de gemensamma riskerna. Deloitte & 

Touche (2008) konstaterar att många företag har framgångsrikt implementerat Risk 

Management med koppling till företagets interna kontroll, men författarna påvisar en 

brist av extern koppling. Detta leder till en bristfällig koppling till företagets 

strategiska- och verksamhetsrelaterade styrning, vilket Frigo & Anderson (2011) 

menar är Risk Managements största begränsning. Risk Managements silos-perspektiv 

föranleder att varje risk hanteras separat, vilket leder till en ineffektiv 

riskhanteringsprocess och att företaget går miste om fördjupade kunskaper om 

organisationens totala riskexponering (Oxelheim & Wihlborg 2008).  

 

Gordon et al. (2009), Woon et al. (2011), Hoyt & Liebenberg (2011) samt 

Soltanizadeh et al. (2015) förklarar att Risk Management:s avsaknad av ett holistiskt 

perspektiv samt bristande koppling till företagets strategi föranlett utvecklingen av 

Enterprise Risk Management (ERM). Miccolis & Shah (2000), Rochette (2009), 

Schiller & Prpich (2014) och Khan et al. (2016) beskriver att ERM, tillskillnad från 

Risk Management, ämnar ge företag en mer övergripande anblick av företagets 

riskexponering. Vidare menar författarna att ERM bidrar till att företag inte enbart 

bedömer risker som förväntade konsekvenser om förluster, utan ser risker som en 

positiv möjlighet i syfte av att skapa värde genom exempelvis flexiblare styrning. 

Schiller & Prpich påpekar att ERM istället kan gynna företag genom att hantera en 

identifierad risk som en möjlighet för att erhålla framtida avkastning. I dagens 

konkurrensutsatta och globaliserade företagsmiljö står företag inför ett brett spektrum 

av risker där ERM skall fungera som ett verktyg för att understödja företagens 

beslutsfattande (Liebenberg & Hoyt, 2003, Rochette, 2009 samt Brustbauer, 2016). 

Detta är särskilt viktigt i dagens globaliserade miljö menar Djapic et al. (2016) till 

följd av den tilltagande konkurrensen ställer krav på managements beslutfattande vid 

avväganden mellan möjligheter och risker. Enligt Arnold et al. (2015) och Florio & 

Leoni (2017) möjliggör ERM och det holistiska förhållningssättet att företag kan 

agera mer flexibelt, samt ta beslut utifrån företagets samlade strategiska perspektiv 

istället för att utgå från endast en avdelnings perspektiv. Detta överensstämmer med 
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Stroh (2005) och Brustbauer (2016) som beskriver att syftet med ERM är att bedöma 

risker utifrån ett holistiskt perspektiv så att företag skall kunna sammanställa 

verksamhetens riskexponering och integrera organisationens strategi. Vidare 

beskriver Liebenberg & Hoyt, Lundqvist (2014), Grace et al. (2015) samt Bromiley et 

al. (2015) att ERM ger företag möjlighet att genom moderna riskhanteringsmetoder 

hantera företagets riskexponering utifrån ett holistiskt perspektiv, där både interna- 

och externa risker beaktas.  

 

Power (2009), Woods (2009), Florio & Leoni (2017) samt Meidell & Kaarbøe (2017) 

yttrar kritik gentemot studiernas oenigheter och blandade resultat angående 

effektiviteten av ERM. Författarna menar att ERM oftast är ett begrepp som 

ledningen beskriver att företaget tillämpar för att öka sitt förtroende gentemot de 

externa intressenterna. Författarna menar att företagen kommunicerar utåt att de 

integrerat ERM utan att praktiskt göra någon konkret riskhantering och därmed sänder 

felaktiga indikationer både internt och externt. Dock menar Power (2009), Mikes 

(2009) och Arnold et al. (2015) att ERM är allt för fokuserad på holismen och 

summering av företagets risker, vilket kan försvaga verksamhetens förmåga att agera 

strategiskt. Vidare diskuterar författarna problematiken med att sammanställa 

företagets samtliga risker till en samlad riskexponering, vilket föranleder att företag 

vidhåller vid Risk Management:s silos-perspektiv. Silos-effekten gör att företag inte 

kan ta del av informationen ifrån andra divisioner och därmed inte ha uppsikt över 

företagets totala riskexponering. 

3.5 Risk-klassificering  

Baserat på företagets verksamhet så utsätts organisationen för specifika osäkerheter 

och risker. Crowe & Horn (1957) menar att företags målsättningar är helt subjektiva, 

vilket också föranleder att risker även baseras på subjektiva bedömningar. Risker kan 

ha olika egenskaper samt ursprung och klassificeras därmed i olika kategorier. Enligt 

Mikes & Kaplan (2012) existerar det tre typer av risker, risker som går att förhindra, 

strategiska risker och externa risker, vilka redogjorts för i avsnitt 3.3.1. Vidare 

presenteras fler klassificeringar av risker.   
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3.5.1 Strategiska-, finansiella-, samt operationella risker  

3.5.1.1 Strategiska risker  

 

Segal (2011) beskriver strategiska risker som förändringar i företags externa miljö 

som medför förändrade marknadsförutsättningar för organisationen. Detta gör att 

företags övergripande strategi och strategiska val påverkar företagets riskexponering 

(Salter & Weinhold, 1979, Bettis, 1983 och Bromiley et al., 2015). Bromiley & Rau 

(2010) påpekar att makroekonomiska faktorer har en betydande inverkan på företags 

risktagande och strategiska planering. Författarna förklarar att organisationens 

strategiska val därmed påverkar hur riskhanteringen inom företaget kan påverka 

värdeskapandet för verksamheten. Vidare förklarar Andersen (2008, 2009) och 

Bromiley et al. att hanteringen av strategiska risker innebär att företaget måste förstå 

de övergripande processerna av riskhantering för att på så vis samverka 

verksamhetens strategi och därmed påverka företagens resultat.   

3.5.1.2 Finansiella risker  

 

Segal (2011) förklarar att finansiella risker inkluderar risker som är hänförliga till 

organisationens finansiering samt risker som härstammar från kapitalmarknaden. Sur 

(2007) och Mallik & Sur (2009) menar att den finansiella risken i ett företag beror på 

hur kapitalstrukturen ser ut inom verksamheten, men även vilka krav ledningen och 

aktieägarna har på företaget. Hampton (2011) beskriver att beräkna och hantera 

företagets finansiella risker är en väsentlig del i företags riskhantering, för att kunna 

agera och uppnå verksamhetens strategi och målsättningar. Genom att hantera och 

identifiera företags riskexponering ger det möjlighet för verksamheten att skapa 

tillförlitligare strategier och därmed skapa ett ekonomiskt värde för företaget och dess 

ägare (Mikes, 2009 och Hampton). Hampton och Bartram et al. (2015) förklarar att 

dagens företag står inför oändligt många finansiella risker, såsom valutarisker, 

investeringsrisker, likviditetsrisker, kreditrisker, skuldrisker, vilket gör det än så 

viktigt att beakta vid bedömning och hantering av företagets riskexponering. Hampton 

och Baxter et al. (2013) förklarar därmed att utsträckningen av de finansiella risker 

och den kompetens som behövs för att hantera dessa utsätter företag för kontinuerliga 

utmaningar i dagens globaliserade värld.     
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3.5.1.3 Operationella risker  

 

Al-Amir & Davydov (2016) definierar operationell risk som; “the risk of direct or 

indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and 

systems or from external events”. Segal (2011) samt Corrigan & Luraschi (2013) 

belyser att nyttjandet av material, arbetskraft och kapital vid tillverkningsprocessen av 

produkter och tjänster som vanligt förekommande operationella risker. Corrigan & 

Luraschi menar att förstå tillverkningsprocessen är nyckel till att förstå operativ risk. 

Al-Amir & Davydov förklarar att den operativa risken särskiljer sig från strategiska- 

och finansiella riskerna. Författarna tillsammans med Dutta & Perry (2006) och 

Nocco & Stulz (2006) poängterar att de viktigaste skillnaderna mellan dessa risker är 

att det finns ett överflöd av data och information inom strategiska- och finansiella 

risker, medan information inom den operativa riskhanteringen är begränsad. Mikes 

(2009) menar att företags största utmaning inom den operativa riskhanteringen är att 

kvantifiera och inhämta relevant och tillförlitlig information om verksamhetens 

operativa risker. Protiviti (2006), Al-Amir & Davydovs och Karaseva (2016) förklarar 

att både företag och litteratur fokuserar på att identifiera organisationens finansiella 

risker. Dock menar författarna att företags operativa risker som är av väsentlig 

betydelse, då de främst kan förebygga och skapa mervärde för företaget eftersom de 

operativa riskerna direkt kan påverka verksamhetens effektivitet och produktivitet. 

Författarna påpekar att de operativa riskerna oftast förbises för att istället hantera 

finansiella- och strategiska risker.   

3.5.2 Interna och externa risker  

 

Institute of Risk Management, IRM (2002) beskriver att riskerna inom strategiska-, 

finansiella- och operationella risker kan ha sitt ursprung i både interna- och externa 

faktorer utifrån företagets perspektiv. Detta illustreras i figur 3:4, samtidigt som ett 

antal nyckelrisker synliggörs. 
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Figur 3:4 

Figur som illustrerar externt- och internt drivna risker. Konstruerad efter IRM 

(2002). 

 

I figur 3:4 illustreras externt- och internt drivna risker inom de olika kategorierna. 

Risker som befinner sig innanför cirkeln anses uppstå till följd av faktorer inom 

organisationen. De risker som placerats på cirkeln är risker som, enligt IRM (2002) 

drivs av både interna- och externa faktorer. 

 

3.5.3 Ekonomi-, bransch-, och företagsspecifika risker  

 

Gupta & Sur (2016) konstaterar att risker bör bedömas och kategoriseras som 

ekonomispecifik-, branschspecifik- eller företagsspecifik risk. Ekonomispecifik risk 

avser risker som är korrelerade med makroekonomiska variabler, såsom inflation, 

räntepolitik, valutakurser och finansmarknadens utveckling. Gupta & Sur konstaterar 

att dessa risker alltid kommer att existera till följd av att företag inte kan förutse, 

kontrollera eller diversifiera bort dem. Vidare beskriver Gupta & Sur att 

branschspecifika risker uppstår till följd av hur företagets specifika bransch påverkas 

av makroekonomiska faktorer, teknisk utveckling samt konkurrenternas agerande. 

Branschspecifika risker är möjligt att diversifiera bort genom en diversifierad 
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branschportfölj som därmed skulle sprida företagets branschspecifika risker. Företags 

unika risk benämns enligt Gupta & Sur som den företagsspecifika risken. Beroende på 

verksamhetens utformning uppstår det specifika risker till följd av externa- samt 

interna faktorer, som illustreras i figur 3:4. Gupta & Sur påvisar dock att utifrån 

företagets perspektiv existerar det strategiska-, finansiella- och operativa risker som ej 

går att diversifiera bort. 

3.5.4 Systematisk- och osystematisk risk  

 

Inom finansteori används begreppen systematisk- och osystematisk risk för att 

särskilja marknadsrisken från den enskilda företagsrisken. Den systematiska risken 

utgör marknadsrisken, som består och påverkas av en rad faktorer som inverkar på 

samtliga aktörer på marknaden, konjunktur, räntor och inflation (Brealey et al. 2014). 

Enligt Cynthia et al. (1984) är den systematiska risken odiversifierbar. 

Företagsspecifika risker benämns enligt Reeb et al. (1998) som den osystematiska 

risken. Företag har olika strategier, kapitalstrukturer, räntevillkor, operationella 

processer osv. Den företagsspecifika risken är möjlig att diversifiera bort genom en 

portfölj med olika bolag. Detta föranleder att investeraren är exponerad mot en rad 

olika strategier, kapitalstrukturer, räntevillkor och operationella processer, vilket 

eliminera den osystematiska risken (Brealey et al. 2014). Den systematiska risken kan 

sammanlänkas till den ekonomispecifika risken som behandlas i avsnitt 3.5.3. Samma 

koppling existerar även mellan den osystematiska risken och den företagsspecifika 

risken som presenterades i avsnitt 3.5.3. 

3.5.5 Primära- och sekundära risker  

 

Power (2004) har även klassificerat risker utifrån om de är primära eller sekundära. 

Enligt Power har varje process primära-, samt sekundära risker som kan påverka 

processen. Ett exempel som Power belyser är produktionsprocessen i en fabrik. De 

primära riskerna för produktionsprocessen är maskinhaveri men det existerar även 

flera sekundära risker. De sekundära riskerna består i det fallet av regleringar 

beträffande miljöutsläpp i produktionsprocessen. Sammantaget konstaterar Power att 

primära risker har utgångspunkt internt i företaget och kan påverkas av företaget. 

Sekundära risker har istället externt ursprung och kan inte påverkas av företaget.   
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3.5.6 Sammanställning över klassificering av risker  

 

 
Figur 3:5  

Figur som illustrerar de olika klassificeringarna av risker samt om de är internt- eller 

externt drivna.  

Avsnitt 3.5 summeras med en figur som illustrerar de olika klassificeringarna av 

risker som berörts i avsnittet. Figuren 3:5 sammanfattar referensramens diskussion 

angående om att risker kan vara externt- eller internt drivna utifrån ett 

företagsperspektiv. Beroende på om riskerna är externt- eller internt drivna kan vi 

urskilja ett mönster beträffande om risker är påverkbara eller icke-påverkbara. 

Referensramen indikerar att risker som drivs av faktorer utanför företaget är svårare 

att påverka, vilket exemplifieras av den systematiska risken som enligt Brealey et al. 

(2014) består av flera makroekonomiska faktorer utanför företags kontroll och är 

odiversifierbar. Istället fastställs att internt drivna risker, och främst operationella 

risker kan påverkas och åtgärdas av företag. Internt drivna risker benämns på flera 

olika sätt i referensramen och efter genomgången av referensramen kan det 

konstateras att olika benämningar syftar på samma risker. Exempelvis utgör den 

ekonomispecifika risken samma risk som den systematiska risken. Figur 3:5 

illustrerar detta fenomen där även Power (2004) benämning, sekundära risker, kan 

likställas gentemot ekonomispecifik- och systematisk risk. Sammantaget kan även 

konstateras att risker kan uppstå i olika nivåer inom företaget, där exempelvis Segal 

(2011) belyser att strategiska risker ofta är korrelerade till företags övergripande 
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strategiska val som bestäms av ledningen eller tillhörande koncern. Vidare påvisas att 

operationella risker är hänförliga till de interna processerna inom företaget samt att 

finansiella risker är relaterade till företagets ledning.   

3.6 Tillämpning av Risk Management  

Följande avsnitt kommer beskriva de olika processerna som existerar inom Risk 

Management. Processerna illustreras även i figur 3:6.   

 
 

Figur 3:6 

Processerna inom Risk Management. 

3.6.1 Risk Management Planering  

 

Graham (2004), Bhimani (2009), Wu & Olson (2010), Kraus & Lehner (2012), Zhao 

et al. (2013) samt Taran et al. (2014) belyser betydelsen av att processerna inom Risk 

Management skall utgå från företagets strategi och målsättning. Med detta menar 

författarna att processerna skall beakta företagets riskaptit, marknadsförutsättningar 

samt långsiktiga strategi. Detta då dessa aspekter kommer påverka vilka risker som 

identifieras, hur riskerna skall bedömas, åtgärdas samt kontrolleras. Sammantaget 

utgör företagets strategi och målsättning en övergripande utgångspunkt hur resterande 

processer inom Risk Management skall utformas.  
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 3.6.2 Riskidentifiering  

 

Med utgångspunkt i företagets strategi är riskidentifiering en omfattande process som 

kräver kunskap om både organisationen och omvärlden (Culp, 2002). Taran et al. 

(2014) beskriver att processen inleds med observationer både internt och externt följt 

av djupgående analyser för att urskilja riskerna. Boholm & Corvellec (2015) belyser 

att risker består av tre element. Ett objekt eller händelse som står för risken, en 

förmodad skada samt en länk till företaget. Om inte dessa element identifieras menar 

Boholm & Corvellec att det är svårt att urskilja vilken påverkan risken har på 

företaget samt sannolikheten för att risken inträffar.  Detta föranleder att företag ofta 

behöver genomföra SWOT-analyser eller scenarioanalyser för att urskilja de tre 

elementen.  

3.6.3 Analys av riskerna  

 

Utifrån riskidentifieringen menar De Loach (2003), Tapiero (2007) samt Samvedi et 

al. (2013) att företaget behöver kvalitativt analysera de identifierade riskerna. Vidare 

förklarar både Yoe (2011) och Kendrick (2015) att den kvalitativa riskanalysen 

erfordrar att verksamheten genomför kontinuerlig brainstorming, frågeformulär samt 

intervjuer för att analysera dom identifierade riskerna. Författarna menar att denna 

metodik lämpar sig i situationer vid vardagliga risker i verksamheten och agera även 

som ett komplement till den kvantitativa datan. Yoe och Kendrick förklarar att den 

kvalitativa granskningen karaktäriseras av den flexibilitet som metodiken möjliggör, 

eftersom verksamheten kan kontinuerligt erhålla kvalitativ data. Enligt författarna 

möjliggör den kvalitativa granskningen ett sätt för organisationen att urskilja vilka 

risker som är väsentliga för verksamheten att undersöka och kvantifiera.  

3.6.4 Kvantifiering av riskerna  

 

Kvantifiering av risker medför möjligheten att sätta numeriska värden på de 

identifierade riskerna (Yoe 2011). Enligt Taran et al. (2014) är det möjligt att tilldela 

varje risk ett numeriskt värde utifrån dess sannolikhet att inträffa samt påverkan 

risken skulle ha vid eventuellt inträffade. Att tilldela varje risk numeriska värden 

möjliggörs till följd av den kvalitativa analysen av riskerna som identifierats samt 

historisk data. Att kvantifiera riskerna medför möjligheten för företag att beräkna sin 

riskexponering, vilket kan jämföras med företagets önskade riskaptit (Kendrick 2015). 

En modell som tillämpas för att kvantifiera kvalitativ data är QQIR (Quantifying 
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Qualitative Information on Risks), vilken använder sig av hierarkiska diagram där 

risker kvantifieras utefter dess sannolikhet, påverkan och relevans.  

3.6.4.1 QQIR – Quantifying Qualitative Information on Risks  

 

Sachs et al. (2009) menar att osäkerhet i informationen ledningen erhåller från 

verksamheten och omvärlden föranleder ofördelaktigt beslutsfattande vid hantering av 

risker. Författaren menar att genom kvantifiera den kvalitativa informationen som 

inhämtas kan ledning erhålla en lättöverskådlig anblick över de identifierade riskerna. 

Quantifying Qualitative Information on Risks (QQIR) är en utarbetad metod och 

modell för hur kvantifiering av kvalitativ information skall genomföras. Metoden 

använder sig av hierarkiska diagram, där riskkategorier med underliggande risker 

kvantifieras så sannolikhet, relevans och möjlig konsekvens erhåller kvantitativa tal, 

för att vägas samman till ett aggregerat medelvärde för den enskilda risken. Utifrån de 

aggregerade medelvärdena kan sedan ledningen jämföra riskerna med företagets 

uttalade riskaptit så att riskexponeringen överensstämmer med företagets strategi 

(Sachs et al.). 

 

QQIR-metoden är en generisk och heltäckande riskbedömningsmetod som nyttjar 

kvalitativ- och kvantitativ information från den operativa verksamheten, såsom 

enkäter, experter och historisk data för att möjliggöra kvantifieringen av kvalitativ 

information. Figur 3:7 illustrerar processen vid tillämpning av QQIR-metoden. 
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Figur 3:7 

Konceptuell modell över QQIR. 

 

Processen vid tillämpningen av QQIR-metoden beskrivs enligt Zimmermann (2011) 

som ett kunskapsbaserat expertsystem med systematiskt förfarande. Med 

expertsystem avses ett objektivt förhållningssätt till samtliga risker, utan hänsyn till 

ledningens riktlinjer samt att samtliga delar av organisationen skall ha möjlighet att 

avge sin expertis inom sitt specifika riskområde. Enligt Sachs et al. (2009) möjliggör 

detta att organisationen identifierar riskfaktorer och approximerar sannolikheten, dess 

relevans samt påverkan av de olika riskfaktorerna. Genom att nyttja expertsystemet så 

ökar även kunskapen och förståelsen inom samtliga delar av organisationen till följd 

av att samtliga är delaktiga och har möjlighet att framhäva riskfaktorer. Mer konkret, 

nyttjas färdiga “Option maps” där anställda får ranka de identifierade riskerna från 

extremt låg till extremt hög, utifrån sannolikhet och påverkan. Detta bygger 

kunskapsbasen med kvantifierade värden av kvalitativ information. Slutligen så 

bedömer en central enhet vilka av de identifierade riskerna som bedöms ha störst 

kassaflödespåverkan vid eventuellt inträffade (Sachs et al. 2009). 

3.6.5 Beslut om åtgärd mot riskerna  

 

Enligt Culp (2002) och Samvedi et al. (2013) utgör de föregående processerna, 

kvalitativa analysen samt kvantifieringen av risker, grunden till hur företaget skall 

agera på omvärldens förändringar och därmed kunna ta strategiska och operationella 
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beslut. Culp och Taran et al. (2014) menar att syftet med denna process är att på ett 

systematiskt tillvägagångssätt besluta om vilka strategiska samt operationella risker 

verksamheten är villig att ta för att uppnå företagets strategi och på så vis förhindra 

oönskade risker. Samvedi et al. och Rochette (2009) påvisar att informationen som 

utvinns ur dessa processer möjliggör för organisationen att erhålla beslutsunderlag 

och därmed ta fram åtgärder för verksamhetens strategiska avvägning mellan risk och 

avkastning. Organisationens åtgärder kan eliminera och diversifiera bort vissa risker, 

vilket kan innebära att företaget frånsäger sig möjligheten att erhålla en ökad 

avkastning.  

3.6.6 Uppföljning och kontroll över riskerna  

 

Utifrån hur företaget valt att bemöta riskerna är det väsentligt att följa upp och 

kontinuerligt kontrollera riskerna. Risk-uppföljning medför möjligheten att identifiera 

ytterligare risker och kontrollera att verksamheten håller sig till önskad risknivå (Culp 

2002). Enligt Fraser & Simkins (2016) bör företag endast följa upp mellan 10 till 20 

stycken risker. De utvalda riskerna skall utgöra de risker som antingen löper störst 

sannolikhet att inträffa, ha störst påverkan eller är av störst relevans för företaget. För 

att mäta dessa risker förespråkar Fraser & Simkins tillämpningen av KRI (Key Risk 

Indicators), som kan likställas vid KPI (Key Performance Indicators). KRI kan både 

fungera som ett proaktivt styrmått, men även som uppföljningsmått. Vidare 

information om KRI och viktiga aspekter att beakta vid utformning av KRI 

presenteras i avsnitt 3.6.6.1.1 Kontroll och uppföljning av risker leder enligt 

Alviniussen & Jankensgard (2009) till att åtgärderna mot riskerna utvärderas, 

bedömning om företagets strategi leder till att verksamheten är exponerad mot önskad 

risknivå samt om riskexponeringen förändrats.  

3.6.6.1 Verksamhetsstyrning  

 

Kennedy (2008) samt Anthony et al. (2014) beskriver verksamhetsstyrning som ett 

verktyg för den överordnade ledningen i ett företag att styra medarbetarna i 

verksamheten att jobba mot en utsatt strategi. Lindvall (2011) beskriver att 

huvudsyftet med ekonomistyrning är att påverka beteenden, då företags verksamhet 

ytterst utgörs av mänskliga aktiviteter. För att möjliggöra att organisationen uppnår 

dess strategi och målsättningar bör därmed ledningen kontinuerligt nyttja 

prestationsmätningar för att kunna följa upp och styra verksamheten.  
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Enligt Graham (2004), Lohman et al. (2004), Power (2004), Chenhall & Langfield-

Smith (2007) samt Kraus & Lehner (2012) är det väsentligt att processerna inom Risk 

Management beaktar organisationens strategi för att företaget skall utgå från sin 

riskaptit och uppnå företagets strategi. Framförallt är det under identifiering av risker, 

kvantifiering av risker, beslut om åtgärd mot risker och uppföljning och kontroll av 

risker som det är väsentligt att beakta företagets strategi (Culp 2002 samt Taran et al. 

2014). Om företag inte utgår från sin strategi vid identifiering av risker, kvantifiering 

av risker, beslut om åtgärd mot riskerna samt uppföljning av riskerna menar Cynthia 

(1984) att riskhanteringen förlorar sin positiva påverkan på företagets styrning. Malmi 

& Brown (2008), Roth (2009) samt Melnyk et al. (2014) förklarar att företag genom 

Risk Management möjliggör för kontinuerliga kontroller av verksamhetens 

prestationer genom prestationsmått och KRI:s, som skall bestå av både finansiella och 

icke-finansiella mått.  

3.6.6.1.1 Key risk indicators  

 

Mätning och uppföljning ger företag ett kontinuerligt beslutsunderlag att förhålla sig 

till samt ett underlag för återkoppling och uppföljning. Detta möjliggör att företag kan 

utvärdera sin verksamhet kontinuerligt och därmed förbättras menar Ljungberg & 

Larsson (2012). KRI är en form av prestationsmätningar som fokuserar på att mäta 

och kontrollera specifika objekt eller processer som identifierats som risker (Davies et 

al. 2006). Författaren menar att KRI är svårare att utforma och implementera till följd 

av att KRI inte enbart ska mäta och kontrollera utfallen av en process, utan även 

relatera till en risk. Detta föranleder att det finns flera väsentliga aspekter att beakta 

vid utformningen av KRI.  

 

 Vara korrelerad till minst en specifik risk och enhet eller process 

 Tidsaspekten, på hur lång sikt beaktas risken.  

 Om måttet skall vara proaktivt eller reaktivt.  

 Vara mätbar, risk är lätt att formulera med ord, ska kunna kvantifieras.  

 Vara jämförbar över tid.  

 Tillhandahålla nödvändig styrinformation  

 

Enligt Davies et al. (2006) önskar de flesta chefer ha proaktiva, ledande KRI för att 
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förutse framtiden. Att konstruera sådana mått är svårt samtidigt som de nästan aldrig 

hindrar händelser från att ske, utan fungerar mer som indikatorer som företaget kan 

planera utefter. Laggande, reaktiva KRIs mäter ofta utfall i form av volym, ratio eller 

procentsats samt vilka förluster utfallen föranlett. Detta ger chefer värdefull 

information angående olika processer betydelse för företagets lönsamhet, enligt 

Scandizzo (2005).  

3.7 COSO 

COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) är 

världens mest utbredda, omfattande och etablerade ramverk inom Risk Management 

(The Institute of Internal Auditors 2008). Det första ramverket publicerades 1992 med 

fokus på den interna kontrollen, bestående av fem huvudkomponenter med 

underkomponenter. Figur 3:8 illustrerar ramverkets komponenter. 

 

 
Figur 3:8  

Bild som visar det interna ramverket, Källa: The Institute of Internal Auditors (2008). 

 

Avsaknaden av extern kontroll och kopplingen till Risk Management föranledde 

utvecklingen av Enterprise Risk Management – Integrated Framework som 2004 

publicerades av COSO (Schiller & Prpich 2014). Enligt Taran et al. 2014 och 

Soltanizadeh et al. (2016) kan sammanlänkningen av ERM och COSO ramverket 

definieras enligt följande: 

 

“A process, affected by an entity’s board of directors, management and other 

personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify 
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potential events that may affect the entity, and manage risk to be within its risk 

appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity 

objectives.” 

 

Vidare beskriver COSO (2010) att ERM ramverket är mycket mer omfattande jämfört 

med ramverket från 1992. Med fler integrerade komponenter i kuben, menar COSO 

(2010) att företag därmed skall erhålla en fördjupad förståelse för omvärlden och öka 

verksamhetens potential. I det nya ramverket finns det ett direkt samband mellan 

kubens olika dimensioner. Företagets mål integreras tillsammans med Risk 

Managements olika komponenter och vilka enheter i verksamheten som sträva för att 

uppnå dessa målsättningar, figur 3:9 (COSO, 2010 och Moeller, 2011). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 3:9 

Bild som visar ERM-ramverket, COSO (2008). 

 

Utifrån tidigare ramverk har grundstenarna till COSO:s komponenter utvecklats till 

fyra kategorier. COSO (2010) och Moeller (2011) förklarar att denna kategorisering 

inom Enterprise Risk Management - Integrated Framework utgår ifrån 

organisationens strategiska och operationella målsättningar och fokuserar på hela 

företagets riskhantering. För att kunna uppfylla målsättningarna krävs det att 

verksamheten har tillförlitliga informationsflöden både inom företaget och till externa 

intressenter. COSO samt Moeller beskriver vidare att kategoriseringen ämna förklara 

vilka mål som förväntas utifrån varje kategori. Moeller beskriver de fyra 

grundkategorierna som illustreras i figur 3:9. 
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1. Strategi- som avser långsiktiga målsättningar för att uppnå verksamhetens 

mission. 

2. Verksamheten- ändamålsenlig och effektiv användning av organisationens 

resurser. 

3. Rapportering- tillförlitligheten i företagets redovisning. 

4. Efterlevnad- i enlighet med lagar och förordningar.   

 

Jämfört med det tidigare ramverket har antalet komponenter utökats till åtta stycken. 

Romney & Steinbart (2015) beskriver att det nya ramverket utvecklar riskperspektivet 

från ett silos och ett internt förhållningssätt, till ett holistiskt förhållningssätt. Vidare 

beskriver författarna att det nya ramverket föreslår andra åtgärder än att helt frånsäga 

sig de identifierade riskerna, vilket det gamla ramverket föreslog som åtgärd. Det nya 

ramverket fastslår att vissa risker måste accepteras, vissa skall undvikas eller 

diversifieras bort. Schiller & Prpich (2014) menar att detta förhållningssätt skall bidra 

till verksamhetens ökade potential, baserat på att företag inte avsäger sig samtliga 

processer med inneboende risker. 

 

Moeller (2011) påvisar betydelsen av att nyttja samtliga komponenter i Enterprise 

Risk Management - Integrated Framework, för att erhålla en komplett riskhantering 

och åtgärda de brister som det första ramverket påvisade. Vidare följer en beskrivning 

om vad de åtta komponenterna som illustreras i figur 3:9 innefattar processen vid 

nyttjandet av ramverket (Moeller). 

 

1. Den interna miljön- Behandlar företagets förhållningssätt gentemot risker, 

dess riskaptit. Vidare skall även ledningen och företagskulturen studeras, 

analyseras och omarbetas till att överensstämma med företagets riskaptit. 

 

2. Objektiv målsättning- Behandlar företagets strategiska målsättning men även 

dess prestationsmätningssystem, hur det skall överensstämma med 

riskaptiten.   

 

3. Identifiering av väsentliga händelser- Process där företaget eftersträvar att 

identifiera både interna- och externa event som kan komma att påverka 

företagets möjlighet att uppnå sitt strategiska mål. 

 



 45 

4. Riskbedömning- En djupare analys med kvantifiering av de identifierade 

händelserna för att matematiskt bedöma vilka händelser (risker) som utgör de 

största hoten mot företagets målsättning. 

 

5. Risk respons- Framställning av en formell strategi hur riskerna skall hanteras. 

Det existerar huvudsakligen fyra åtgärder, undvikande, acceptans, reducering 

och diversifiering. 

 

6. Kontrollaktiviteter- Mätningar av de identifierade riskerna och hur 

hanteringen av dem utförs. 

 

7. Information och kommunikation- Övergripande för hela ramverket. 

Kontinuerlig information, både på central- och lokal nivå. 

 

8. Övervakning- Skall genomsyra hela ramverket, att ständigt bevaka och följa 

upp ramverkets effektivitet skall leda till utveckling av ramverket. 

 

Den tredje dimensionen av kuben, figur 3:9, förklarar COSO (2010) och Moeller 

(2011) hur väsentlig och relevant riskhanteringsprocessen är för hela företaget och 

dess divisioner. Detta förhållande representerar därmed organisationens olika 

divisioner, dotterbolag och andra affärsenheter inom företaget.   

 

Enligt Frigo & Anderson (2011) är ramverket komplett till följd av den tydliga 

kopplingen till företagets strategi, vilket författarna menar är väsentligt i dagens 

marknadsläge. Genom att utgå från ledningens strategiska förhållningssätt är det 

lättare att sammanlänka företagets existerande processer till en central riskaptit, menar 

författarna. Arnold et al. (2015) påvisar även betydelsen av att utgå ifrån företagets 

riskaptit, vilket fastställs utifrån olika branschsegments volatilitet, konkurrens och 

makroekonomisk påverkan. Om företaget verkar inom en bransch som upplever stora 

fluktuationer kan det vara nödvändigt att ha en större riskaptit jämfört med en stabil 

bransch. COSO (2004) samt Arnold et al. menar att ramverkets utformning och 

omfattning skall möjliggöra för ökat risktagande och främja företag i volatila 

branscher. Vidare menar Curtis & Carey (2012) att implementeringen av ERM 

ramverket med utgångspunkt i företagets strategi och marknadssituation kan leda till 

optimal balansering av risk och kontroll, inte för riskavert beslutsfattande, men inte 

heller för risktagande. 
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3.8 Teoretisk beskrivande modell  

 
 

Figur 3:10 

Beskrivande modell. 

Den teoretiska beskrivande modellen, figur 3:10, har framställts med hänseende till 

studiens referensram och syfte att konstruera en modell som avser förklara hur företag 

kan gå tillväga för att tillämpa Risk Management och hantera risker i syfte om att 

minska osäkerheten i verksamhet samt främja företagets beslutsfattande. Den ämnar 

därmed fylla det teoretiska gapet och underlätta hur företag kan tillämpa Risk 

Management. Modellen beskriver vårt tillvägagångssätt för hur vi skall analysera det 

insamlade empiriska materialet och framställa en specifik konceptuell modell för 

Gnutti:s verksamhet. Vidare ämnar modellen illustrera vilka aspekter som är 

väsentliga att beakta vid skapandet av en anpassad modell för Gnutti:s verksamhet. 

Utifrån vår referensram har vi inte tillräcklig med information för att skapa en 

specifik konceptuell modell för Gnutti, utan det krävs först en empirisk undersökning. 



 47 

Genom att analysera vårt insamlade empiriska material utifrån vår teoretiska 

konceptuella modell ger det oss möjligheten att konstruera en korrekt specifik 

konceptuell modell för Gnutti utifrån den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen. Den slutliga modellen som utvecklats för Gnutti kommer illustrera 

vilka åtgärder som skall vidtas, samt fokusera på hur Gnutti kan kontrollera riskerna 

genom KRI:s. Därav är aktivitet 6 highlightad, för att belysa att vår slutliga modell för 

Gnutti kommer fokusera på denna aktivitet. Genom att utgå från vår teoretiskt 

beskrivande modell kan vi framställa en praktiskt tillämpbar modell för Gnutti och 

uppfylla studiens praktiska relevans.   
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4. Empirisk undersökning 
 

 detta kapitel presenteras empirin som samlats in under studien. Kapitlet inleds 

med beskrivning av marknadssituationen inom branschen. Vidare presenteras 

Gnutti Carlo koncernens vision och strategi samt företagets uttalade riskhantering. 

Efterföljande avsnitt presenterar den insamlade informationen beträffande Gnutti där 

företagets strategi, verksamhet och verksamhetsstyrning presenteras. Baserat på 

empirin beträffande koncernen och företaget så fortsätter avsnittet med de 

identifierade riskerna utifrån verksamhetens strategiska-, finansiella samt 

operationella verksamhet.   

 

4.1 Marknadssituation  

4.1.1 Historiskt  

 

Under de två senaste decennierna har dieselmotorindustrin upplevt en kontinuerlig 

tillväxt globalt. Enligt ETAuto (2016) samt Statens energimyndighet (2016) har 

användningen av fossilt diesel varit konstant de senaste åren men andelen biodiesel 

blandningar har ökat kraftigt, se samlingstabell i figur 4:1. 

 
Figur 4:1 

Samlingstabell över nyttjandet av olika drivmedel. Statens Energimyndighet (2016). 

 

Enligt Groot (2014) finns det inom EU omfattande praxis av att hantera drivmedel 

inom vägtransporter. Tillväxten av dieselanvändningen har först och främst skett på 

bekostnad av bensinanvändning, se figur 4:2. 

 

I 



 49 

 
Figur 4:2  

Figur som illustrerar andelen drivmedel nyttjade av tunga fordon inom EU.  Groot 

(2014).  

4.1.2 Nuvarande marknadssituation  

 

Groot (2014) menar i sin rapport att det finns en ökad efterfrågan på energi och 

drivmedel inom transporter i Europa. Utifrån dagens tekniska utveckling och 

marknadens ökade krav på minskade koldioxidutsläpp upplever fordonsbranschen 

ständiga påtryckningar mot att utveckla miljövänligare transporter (Groot 2014). Som 

svar på den ökade efterfrågan för allt mer bränsleeffektiva fordon runt om i världen 

har fordonstillverkarna investerat stort för att utveckla mer effektiva motorer och 

nyttja mer hållbara drivmedel. Som exempel beskriver Scania (2015) att dagens stora 

utmaning för fordonstillverkarna är inte att framställa nya motorer för alternativa och 

hållbara drivmedel, utan att kunna anpassa den nuvarande dieselmotors prestanda till 

de nya alternativa drivmedlen. Groot beskriver att det är väsentligt att förstå 

utvecklingen av efterfrågan på alternativa drivmedel inom fordonsindustrin, då den 

globala energiförbrukningen inom transportsektorn svarar idag för 20 % av den totala 

efterfrågan på energi. Groot påpekar att Europa nådde kulmen på oljeefterfrågan 2010 

och har sedan dess fortsatt att minska och prognostiseras även i framtiden att minska, 

figur 4:5. Detta förklaras enligt Groot av EU:s miljöpolitik, där medlemsländerna har 

miljöpolicys för en förbättrad bränsleekonomi. Vidare poängterar dock Groot att 

efterfrågan på olja globalt har sedan 2010 fortsatt att öka, vilket förklaras av att stora 

delar av världen har få eller nästan inga miljöpolicys, illustreras i figur 4:3. Detta 

kommer att leda till en långsammare övergång mot miljövänliga drivmedel. 
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Figur 4:3 

Illustration som visar politiska regleringar på olika drivmedel. Groot (2014). 

4.1.3 Framtidsutsikter för dieselmarknaden  
 

Patel (2016) konstaterar att klimatet tillsammans med marknad- och branschtrender 

kommer att påverka fordonsindustrins produktion. Författaren konstaterar i sina 

prognoser att den globala produktionen för dieselmotorer- och komponenter kommer 

att växa med 2 % till slutet av 2016 och prognostiseras att fortsätta växa med en årlig 

global tillväxttakt på 3 % till 2021. Vidare påpekar Patel att denna tillväxt inte 

kommer vara linjär då den kommer följa makroekonomiska fluktuationer, vilket gör 

att tillverkarna inom fordonsindustrin kommer fortsätta behöva vara flexibla för att 

hantera konjunkturen. Groot (2014) påpekar att stora aktörer såsom, Caterpillar, 

Volkswagen, MAN och Scania, har fått omstrukturera sina verksamheter för att kunna 

möta marknadens och branschens fluktuation. I motsägelse till ovanstående 

prognoser, identifierar Bosch (2016) att tillväxten för diselmotorkomponenter står 

inför stora utmaningar. Riskerna som identifierats hänförs till den växande prispressen 

på den kinesiska marknaden och kommande regleringar på marknaden.  

 

Inom EU finns ett brett spektrum av politiska miljömål som syftar till att minska 

transportrelaterade utsläpp av växthusgaser (Groot 2014). Denna politik fokuserar på 

att effektivisera bränsleeffektiviteten samt främja nyttjandet av alternativa bränslen. 

Enligt Groot betyder detta att det inom det kommande decenniet kommer ske 
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omfattande förändringar i Europa inom nyttjandet av drivmedel. Detta kommer skapa 

möjlighet för nya och miljövänligare bränslealternativ att öka sin andel på marknaden. 

Bosch (2016) påpekar att det inte räcker med att optimera förbränningsmotorn, utan 

företagen inom fordonsindustrin och tillverkning av motorkomponenter måste finna 

nya alternativa bränslen. Groot och Patel (2016) beskriver i sina rapporter att 

miljövänligare alternativa bränslen, såsom biodiesel, flytande metan (LNG), 

dimetyleter (DME) etc., kommer från 2016 fram till 2020 att öka med 25 %.  

 

Sammanfattningsvis konstaterar flera rapporter (Dulac 2012, Groot 2014, Patel 2016 

och Bosch, 2016) att fordonsindustrin kommer förändras till följd av ny teknik och 

möjligheten att nyttja nya, mer miljövänliga drivmedel. Med ny teknik utvecklas 

effektivare batterier samt nya metoder för att producera mer kostnadseffektiva 

motorer som uppfyller dagens och framtidens politiska regleringar. Krafterna som 

påverkar utvecklingen inom fordonsindustrin illustreras i figur 4:4. 

 
Figur 4:4 

Figur som illustrerar drivkrafterna till utvecklingen inom fordonsindustrin. Groot 

(2014). 

Samtidigt konstateras att förändringen kommer pågå under en längre tidsperiod, vilket 

illustreras i figur 4:5, som samtidigt präglas av allt effektivare dieselmotorer till följd 

av bättre delkomponenter, vilket möjliggör för en marginell tillväxt inom detta 

segment. 
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Figur 4:5 

Figur som illustrerar IEA prognoser försäljningen av drivmedel i framtiden. Dulac 

(2012). 

4.2 Koncernbeskrivning  

Gnutti Carlo Group är en global industrikoncern som innefattar 14 företag som är 

verksamma i nio länder världen över. Företaget grundades 1919 av den italienska 

familjen Gnutti som idag fortfarande är den enda huvudägaren till bolaget. Tidigt 

började företaget att nischa sin produktion mot delkomponenter till motorer. För att 

expandera sin verksamhet genomförde företaget ett antal förvärv, vilket föranlett 

utvecklingen från ett mindre familjeföretag till att idag vara en global koncern. Vid 

etablering inom nya länder har koncernen valt att etablera ett separat företag som ägs 

av koncernens moderbolag, Gnutti Carlo S.P.A. Figur 4:6 illustreras koncernens 

företag samt hur ägarförhållandena ser ut (Gnutti, 2017). 
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Figur 4:6 

Överblick över Gnutti-koncernen, vilka bolag som ingår samt ägarförhållanden. 

 

I Sverige har Gnutti-koncernen två olika grupper av företag, Gnutti Carlo Group och 

Ljunghäll Group. Ljunghäll Group särskiljer sig gentemot övriga delar av koncernen 

till följd av att dess kunder i stor utsträckning består av aktörer inom 

personbilbranschen gentemot övriga delar av koncernen som är inriktade mot tunga 

kommersiella fordon (Oldenstedt, 2017). Ljunghäll förvärvades av Gnutti-koncernen 

2014 med incitament av att öka koncernens diversifiering. Diversifieringen med 

förvärvet av Ljunghäll har föranlett att Gnutti Carlo Group idag är en global aktör 

inom samtliga segment inom fordonsindustrin. Ljunghäll och Gnutti:s divisioner är 

frånskilda från varandra, vilket föranleder att det inte finns några kopplingar mellan 

produktionen och således skiljer sig även Ljunghäll Group och Gnutti Carlo:s 

produktgrupper åt (Oldenstedt, 2017). 

4.2.1 Koncernens strategi och vision  

 

Koncernen har en uttalad strategi om att etablera produktion i nära anknytning till 

nyckelkunder på olika geografiska platser runt om i världen. Oldenstedt (2017) menar 

att Gnutti på så sätt blir en “local” aktör som kan erbjuda fördelaktiga supply chain 

förhållanden gentemot konkurrenter inom branschen.  
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Gnutti-koncernen skall verka utifrån visionen “Added value, in everything we do”, 

som skall genomsyra hela koncernen och ge grund till företagets uttalade strategi. 

Gnutti Carlo Groups strategi är “We want to provide our Company with long-term 

sustainable growth. We want to develop our Company together with our Customers, 

meeting and exceeding their needs and supporting them with competitive solutions” 

(Gnutti, 2017).  

 

Gnutti Carlo Groups direktiv är att företaget skall fokusera på en operationell effektiv 

tillverkning av högkvalitativa produkter på en miljövänlig arbetsplats. Genom att 

ständigt utveckla och förbättra produkterna, ämnar företaget skapa mervärde för 

nuvarande och kommande kunder. Gnutti Carlo Group menar att verksamheten har en 

kontinuerlig strävan av att utveckla organisationen till en global aktör, med en 

tillverkningsstruktur som gör det möjligt för verksamheten att finna tillväxt på dagens 

globala marknader (Oldenstedt, 2017). Oldenstedt samt Gabrielsson (2017) förklarar 

att Gnutti Carlo Group även har en uttalad strategisk policy om att samtliga bolagen 

inom Gnutti skall tillämpa Lean som aktivt skall användas vid utformningen av 

företagets strategi. 

4.2.1.1 Strategiska beslut utifrån dagens- och framtidens marknadssituation  

 

Enligt Gabrielsson (2017), Kejder (2017), Oldenstedt (2017) samt Piesack (2017) så 

existerar inga kortsiktiga hot mot Gnutti:s verksamhet som en leverantör av 

delkomponenter till dieselmotorer utifrån dagens marknadssituation inom 

fordonsindustrin. Samtliga respondenter anser att företagets analys av marknaden 

påvisar att förbränningsmotorn fortsättningsvis kommer att vara aktuell ett bra tag 

framöver, då den både kan drivas med flertalet bränsle såsom diesel, biodiesel, bensin 

och gas. Kejder, Oldenstedt och Piesack påpekar även att den tunga kommersiella 

transportfordonen särskiljer sig gentemot personbilarna, eftersom den tunga 

fordonsindustrin är mer trögrörlig och kommer därmed fortsättningsvis domineras av 

diesel eller biodiesel inom de närmsta åren. Vidare poängterar samtliga respondenter 

att Gnutti:s motorkomponenter är kompatibla med diverse förbränningsmotorer eller 

med små modifieringar kunna anpassas till nya drivmedel, vilket ger företaget en 

möjlighet att kunna bibehålla sin position på marknaden inom fordonsindustrin till 

följd av den kompetens som Gnutti idag besitter.  
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För att Gnutti skall kunna möta fordonsindustrins volatila och osäkra marknad 

berättar Kejder (2017) och Piesack (2017) att företaget har en utsatt strategigrupp som 

arbetar aktivt med att förutse och approximera marknadens framtida utveckling. 

Utöver strategigruppen arbetar Gnutti även med en mängd externa kanaler, såsom 

benchmarking av marknaden, kontinuerlig kontakt med kunder och leverantörer för 

att identifiera de makroekonomiska trenderna och på så sätt kunna diversifiera 

verksamheten (Piesack och Kejder). Vidare berättar Piesack att företaget kontinuerligt 

tittar på vilken kompetens som finns inom verksamheten för att kunna finna nya 

intressanta produktområden. Både Kejder och Piesack menar att strategigruppen skall 

kunna identifiera vart marknaden är påväg och på så vis minska risken. Kejder, 

Oldenstedt (2017) och Piesack har genom strategigruppens prognoser estimerat att 

alternativa bränslen för tunga fordon inte kommer förändra fordonsmarknaden och 

hota industrin förrän om ungefär 10 år. Dock uttrycker Gabrielsson (2017) en 

osäkerhet kring koncernens tankar angående alternativa bränslen och menar att 

utvecklingen av alternativa bränslen för den tunga fordonsindustrin kan utvecklas 

inom en 10 årsperiod. Personligen menar Gabrielsson att företag inom den tunga 

fordonsindustrin inte bör underskatta alternativa bränslen, såsom bränsleceller, då han 

anser att dessa kan komma att få en betydande inverkan på företagets framtida 

verksamhet.  

Gabrielsson (2017), Kejder (2017) samt Piesack (2017) beskriver även 

fortsättningsvis att en del av Gnutti:s komponenter skulle kunna modifieras och 

anpassas till alternativa bränslen som bränsleceller. Dock påvisar både Gabrielsson 

och Oldenstedt att detta styrs utefter hur kundernas produktutveckling ser ut och hur 

de makroekonomiska miljöregleringar kommer att påverka marknaden, vilket 

kommer att styra den framtida utvecklingen. Utöver de alternativa bränslealternativen 

menar Kejder och Piesack att det är komplicerat att förutspå när eller om eldrivna 

lastbilar kommer bli aktuellt. Vidare framhåller Piesack att detta kan bli den främsta 

långsiktiga risken för Gnutti om det sker en övergång från diesel till alternativa 

drivmedel, däribland eldrivna fordon. I denna fråga poängterar Gabrielsson samt 

Oldenstedt att eldrivna lastbilar aldrig kommer vara applicerbart inom den tunga 

fordonsindustrin och benämner det som en “dead end”.   
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4.2.2 Koncerners uttalade riskhantering  

 

Enligt koncernens årsredovisning (Gnutti, 2016) jobbar Gnutti Carlo Group aktivt 

med riskhantering samt att identifierade risker ska beaktas vid utveckling och styrning 

av verksamheten.  

 

“Risk Management (internal and external, social, industrial, political and financial) 

is integrated into the Group's development strategy representing an essential element 

in the continuous evolution process of the control and governance system”- Gnutti 

(2016)  

 

Utifrån ett strategiskt perspektiv belyser Gnutti Carlo Group att branschen är 

makroekonomiskt driven, vilket historiskt gett en volatil efterfrågan på företagets 

komponenter. Vidare fokuserar koncernen på de finansiella riskerna som är hänförliga 

till Gnutti Carlo Groups företag. Detta benämner Gnutti Carlo Group som Financial 

Risk Management, där koncernen har en uttalad policy om att ingen av de tillhörande 

företagen skall vara exponerade mot finansiella instrument. Vidare benämner Gnutti 

Carlo Group att ränteförändringar, kreditrisker och valutarisker är de främsta 

riskerna för koncernens företag (Gnutti, 2016). Ränteförändringar estimeras att leda 

till ökade räntekostnader samt förändrade möjligheter för förvärv av företag. Som 

kreditrisker benämns koncernens kunders insolvens som främsta risk, vilket skall 

förhindras genom noggrann genomgång av kundernas kreditbetyg. Till följd av att 

Gnutti Carlo Group har företag som är verksamma i olika länder med olika valutor är 

koncernen exponerad mot fluktuationer på valutamarknaden. Eventuella valutahedger 

tillämpas inte inom koncernen. Slutligen identifierar Gnutti Carlo Group inga risker 

hänförliga till dess personal eller koncernens omvärld (Gnutti, 2016).   

4.2.3 Koncernens finansiella policy  

 

Koncernen har en uttalad policy om att investeringar skall utvärderas utifrån vilken 

påverkan investeringen har på bolagens kassaflöde. Detta sammanfaller även med att 

koncernen har en uttalad målsättning om att samtliga företag i koncernen skall 

uppvisa en hög soliditet (Gabrielsson, 2016). 
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4.3 Företagsbeskrivning  

Gnutti Carlo Group Sweden AB en del av den globala koncernen Gnutti Carlo Group. 

Företagets verksamhet i Sverige startade redan under 50-talet, där företaget tidigt 

nischade in sig inom delkomponenter till motorer inom den kommersiella 

fordonsindustrin. Gnutti Carlo Group Sweden AB har i dagsläget ungefär 560 

anställda på företagets tre anläggningar som är belägna i Alvesta, Göteborg samt 

Kungsör. Anläggningarna i Alvesta och Kungsör är inriktat på tillverkning av 

företagets olika motorkomponenter, såsom insprutningsmunstycken, vipparmar och 

rocker arms, shafts etc. Under åren har Gnutti Carlo Sweden AB har genomfört ett 

antal förvärv av svenska företag, så som Finnveden Powertrain AB samt VICI 

Industriers (Skövde). I Göteborg har organisationen sin Research & Development 

avdelning, där företaget söker efter möjligheter att utveckla verksamheten och 

företagets produktutbud (Gnutti, 2017). 

4.3.1 Företagets strategi  

 

Gnutti Carlo Sweden:s strategi grundar sig i fyra scenarier som företaget identifierat 

och anser kommer påverka framtidsutsikterna. Dessa har erhållits genom noggranna 

genomgångar av marknaden och kommunikation med företagets kunder som är 

ledande aktörer inom marknaden (Oldenstedt 2017). Utifrån de identifierade 

scenarierna har sedan Gnutti utarbetat strategiska riktlinjer som ligger till grund för 

hur företaget skall styras framöver utefter Gnutti Carlo Sweden:s förutsättningar, 

dessa illustreras i figur 4:7 (Gabrielsson, 2017, Kejder, 2017 och Oldenstedt). 

Gabrielsson, Kejder samt Oldenstedt förklarar att företagets olika scenarier har 

presenterats för organisationens medarbetare, för att skapa en medvetenhet hos de 

anställda angående företaget syn på framtida situationer. Samtliga respondenter 

fortsätter med att förklara att företagets scenario skall även fungera som en 

förklaringsmodell varför vissa aspekter är väsentliga att fokusera på för företagets 

fortsatta utveckling. Dock påpekar Kejder och operatörerna att fokusen tenderar till 

att bli ett alltför kortsiktig för att öka produktiviteten, men att det handlar om att 

successivt bygga upp en förståelse. 
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Figur 4:7  

Överblick över Gnutti:s strategiska riktlinjer och målsättningar framöver. Egen figur 

baserat på Gnutti:s interna dokument.  

4.3.1.1 Strategiska åtgärder av Gnutti  

 

För att kunna möta och hantera fordonsindustrins makroekonomiska förändringar 

påpekar Gnutti:s VD, Oldenstedt (2017) samt Gabrielsson (2017) att Gnutti främst 

verkar utifrån företagets olika scenarion och AGILE för att möta dessa påtryckningar. 

För att öka flexibiliteten i företagets operativa verksamhet har Gnutti vidtagit det 

strategiska beslutet att nyttja inhyrd personal från bemanningsföretag. Oldenstedt 

påvisar att den inhyrda personalen har exakt samma förmåner som den övriga 

personalen, men att det möjliggör snabbare åtgärder vid eventuella volymnedgångar i 

produktionen. Andra åtgärder som Gabrielsson belyser är att företaget de senaste åren 

jobbat hårt med att se över de fasta kostnaderna. Detta leder till att Gnutti vid 

volymfluktuationer kan påverka företagets totala kostnader i större utsträckning, då 

majoriteten av kostnaderna utgörs av rörliga kostnader. 

4.3.2 Företagets kund- och konkurrenssituation 

 

Gnutti Carlo Group Sweden AB har en koncentrerad kundbas bestående av aktörer 

inom den tunga fordonsindustrin, såsom Bosch, Daimler, Scania och Volvo med flera. 
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Gnutti är endast en del i en lång värdekedja där företaget inte är i kontakt med 

slutkunderna, vilket föranleder att är Gnutti beroende av att kunder som Scania och 

Volvo väljer Gnutti som leverantör. I dagsläget är Gnutti världsledande inom 

tillverkning av komponenter till dieselmotorer med ungefär 40 % av den totala 

marknaden (Gabrielsson och Kejder 2017). Detta har föranlett att Gnutti skapat sig en 

fördelaktig position på marknaden där producenter inom den tunga fordonsindustrin 

är beroende av Gnutti. Utvecklingen inom marknaden indikerar att komplexiteten 

kommer öka i tillverkningsprocessen, något som ytterligare framöver kommer stärka 

Gnutti:s position på marknaden till följd av att Gnutti besitter hög kompetens inom 

området (Gabrielsson och Oldenstedt). Gnutti har idag en koncentrerad kundportfölj 

där enskilda kunder utgör en stor andel av företagets totala omsättning. Vid eventuella 

volymförändringar hos någon av nyckelkunderna skulle det påverka Gnutti i stor 

utsträckning, menar Gabrielsson. En annan aspekt som Göthberg (2017) belyser som 

en risk är konkurrenssituationen på marknaden, där Gnutti idag är den största aktören. 

Detta utgör en risk till följd av att kunderna efterfrågar en ökad konkurrenssituation 

bland leverantörerna för att pressa priserna, vilket kan påverka kundernas val av 

leverantör. 

 

Gabrielsson (2017) konstaterar att efterfrågan från kunderna påverkas av de 

makroekonomiska förutsättningarna. Gnutti:s kundbas utgörs av producenter av 

kommersiella fordon, vars efterfrågan drivs av stora investeringar som underlättas i 

lågräntemiljö. För att säkra upp volymerna i produktionen för större fluktuationer 

skriver Gnutti långtgående kontrakt med sina kunder (Oldenstedt 2017). Enligt Kejder 

(2017) ser även Gnutti ett förändrat beteende hos kunderna beträffande miljöaspekten. 

Kejder fortsätter med att beskriva branschen som framåtsträvande inom utvecklingen 

av en hållbar miljö. Kunderna efterfrågar effektivare motorer, vilket kräver hög 

precision och kompetens, något som Gnutti erbjuder sina kunder.  

4.3.3 Företagets miljöhantering  

 

Enligt Kejder (2017) så existerar det flera miljökrav som påverkar Gnutti:s 

verksamhet. Företaget eftersträvar att alltid ligga steget före miljökraven, men till 

följd av att regleringarna snabbt kan ändras är de svårt att veta vilka åtgärder som 

skall vidtas. Enligt Kejder och Piesack (2017) jobbar företaget mot att ständigt minska 

verksamhetens påverkan på miljön. Några åtgärder som företag i dagsläget redan 
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vidtagit är att återvinna allt spill och sälja tillbaka de till leverantörer samt minskat 

kemikalieanvändningen. En annan åtgärd som Gnutti vidtagit är att miljöaspekter 

alltid skall beaktas vid nyinvesteringar. Ett nytt projekt åt en storkund har föranlett 

stora investeringar i Alvesta-fabriken då en helt ny flödesprocess var tvungen att 

uppföras. Kejder belyser även företagets strategiska målsättning om exceptionell 

kvalité som en målsättning som påverkar miljöaspekten till följd av att antalet 

kassationer därmed minskar. 

4.3.4 Risker hänförliga till koncernen och företagets strategi  

 

 

Figur 4:8 

Sammanställning av koncern- samt företagsrelaterade strategiska risker. 

 

De koncernrelaterade riskerna som vi identifierat kan anknytas till den 

makroekonomiska påverkan som Gnutti idag erfara till följd av de makroekonomiska 

faktorer som styr utvecklingen inom fordonsindustrin. Vidare konstateras att 

koncernens finansiella policy utgör en risk på koncernnivå, utanför Gnutti:s kontroll 

som även ger upphov till flera riskera på företagsnivå. Vidare fastslås att Gnutti:s 

fokuserade kundportfölj samt konkurrenssituation utgör strategiska risker på 

företagsnivå.  
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4.4 Verksamhetsbeskrivning  

4.4.1 Företagets operationella verksamhet med utgångspunkt ur Alvesta-

fabriken  

4.4.1.1 Operationellt flöde  
 

Gnutti:s operationella verksamhet utgörs av bearbetning av framförallt stål och 

mässing för att tillverka olika delkomponenter till motorer för tunga fordon. 

Komponenterna som tillverkas är vipparmar, ventiler, 

bränsleinsprutningskomponenter och andra delkomponenter som främst används till 

dieselmotorer. Kejder (2017) samt Piesack (2017) berättar det generella flödet för 

tillverkningsprocessen i Alvesta-fabriken, som beskrivs nedan samt illustreras i figur 

4:9.  

1. Inleverans av råmaterial från lagret.  

 

2. Råmaterialet förflyttas till sektion 2 (Härdverket) för att bearbetas. 

 

3. Efter att råmaterialet bearbetats i Härdverket så förflyttas materialet till 

specifik sektion (1, 2, 3, 4, 5) baserat på vilken komponent som skall 

tillverkas. 

 

4. Efter att komponenterna färdigställts måste de igenom Tvätten för att uppfylla 

kundernas krav på komponenterna.  

 

5. Komponenterna färdigställs och levereras ut till lagret för transport till kund.  

 

6. Kvalitetskontroller genomförs kontinuerligt efter varje behandlingsprocess 

samt en slutkontroll innan produkten levereras till kund. Kvalitetskontroller 

sker både manuellt och automatiskt.  
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Figur 4:9  

Figur över fabriken i Alvesta där flödet i produktionen illustreras. 

4.4.1.1.1 Kritiska punkter i den operativa verksamheten  

 

I Gnutti:s operativa flöde existerar det flera kritiska punkter som vid eventuella 

störningar kan komma att påverka hela flödesprocessen (Piesack 2017). Utifrån våra 

observationer och intervjuer följer nedan en kort beskrivning om vilka kritiska 

punkter vi har identifierat inom verksamheten, samt vilken inverkan de har vid 

eventuella störningar. De kritiska punkterna illustreras i figur 4:10. 

 

Härdverket - Råmaterialet som köps in av Gnutti måste oftast bearbetas i Härdverket 

innan råmaterialet kan bearbetas av maskinerna runt om i fabriken. Härdverket består 

av flera olika ugnar som bearbeta det mjuka råmaterialet så att materialet blir härdat. 

Om de skulle uppstå några störningar eller avbrott i ugnarna påverkas hela 

produktionsprocessen till följd av att det inte genereras något bearbetat material till 

produktionsprocessen. 

 

Tvätten - Efter att produktionsprocessen är färdig måste alla detaljer som producerats 

genomgå en tvätt för att avlägsna eventuella avfall. Om inte denna process genomförs 

kan inte detaljerna levereras till kund till följd av de höga kvalitetskraven. Den 
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nuvarande maskinen som genomför tvätten är gammal och störningar förekommer 

relativt ofta. Det finns en maskin som fungera som alternativ backup, men den har 

inte samma volymkapacitet och kvalitets finish.   

 

Nytt Projekt hos storkund - Till följd av att Gnutti erhållit ett nytt projekt från en av 

sina storkunder har företaget investerat i en ny maskinpark. Projektet har föranlett 

utvecklingen av ett helt nytt flöde i fabriken till följd av att projektet skall producera 

väldigt specificerade produkter. I det nya flödet existerar de flera “single-point” 

maskiner som utför helt unika processer utan några tillgängliga backuper. I samband 

med uppstarten av det nya projektet existerar det även flera osäkerhetsfaktorer som 

företaget identifierat. Processerna är komplicerade och kräver kompetent personal, att 

hitta arbetskapaciteten är en osäkerhetsfaktor som företaget jobbar med.   

Figur 4:10 

Figur över fabriken i Alvesta där flödet i produktionen samt de kritiska punkterna i 

det operativa flödet illustreras. 

4.5.2 Företagets leverantörbas  

 

Enligt Piesack (2017) har Gnutti ingen uttalad strategi för hur många leverantörer 

företaget skall nyttja. Likt på kundsidan använder sig Gnutti även av kontrakt med 
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klausuler som skyddar företaget mot prisfluktueringar, vilket ger Gnutti en tillförlitlig 

grund att bygga sina kalkyler kring (Oldenstedt, 2017). Till följd av att Gnutti:s 

verksamhet består av komplexa processer krävs även specifika verktyg och 

reservdelar, vilket endast tillhandahålls av enskilda leverantörer. Detta gör att 

företaget behöver utarbeta långsiktiga samarbeten med leverantörer som besitter 

spetskompetens. Piesack beskriver att brist på verktyg och långa ledtider för 

reservdelar kan påverka den operativa verksamheten till följd av att processer helt kan 

stoppas upp. Gabrielsson (2017) och Piesack förklarar även att företaget granskar sina 

leverantörer finansiellt, men följer även upp leveransprecision samt kvalité. På vissa 

standardiserade verktyg och reservdelar använder därmed Gnutti sig av flera 

leverantörer för att minska riskerna, alternativt håller en del nyckelkomponenter på 

lager själva. Gabrielsson belyser även att det existerar konsolideringsmöjligheter 

beträffande leverantörerna till företagen tillhörande Gnutti-koncernen i Sverige (se 

figur 4:6). För närvarande nyttjar företagen i Sverige olika leverantörer, vilket inte är 

optimalt varken utifrån ett logistiskt- eller prisperspektiv.  

4.4.3 Ökad tillväxt- och komplexitet ställer krav på personalen  

 

Framtidsprognoserna indikerar att tillverkningsprocessen ökar i komplexitet, vilket är 

gynnsamt för Gnutti till följd av att företaget i dagsläget besitter kompetent personal. 

Gabrielsson (2017), Kejder (2017) samt Piesack (2017) konstaterar att medelåldern 

bland de anställda generellt är hög, vilket kommer leda till en utmaning för Gnutti 

inom den kommande 10-årsperioden.     

 

“Mycket kompetens försvinner ut, viktigt att vi kan fylla de hålet” - Piesack (2017).  

 

Gnutti har valt att använda sig av bemanningsföretag, som tidigare nämnts i 4.4.1.1, 

för att uppnå ökad flexibilitet i arbetskapaciteten. Att åtgärda kapaciteten är dock inte 

detsamma som att hitta kompetensen. Piesack (2017) menar att det utbildas alldeles 

för få personer inom området, vilket föranleder att det är svårt att hitta kompetent 

personal. För att motverka denna negativa trend har Gnutti vidtagit flera åtgärder för 

att komma i kontakt med ungdomar och på så vis öka intresset för industrin. Idag är 

Gnutti verksamma inom GoTech, Teknikcollege samt agerat draglok vid uppstarten 

av Produktion teknikprogrammet på Teknikum i Växjö (Kejder 2017). Resultaten av 

dessa åtgärder förväntas först påverka Gnutti om många år. Idag är dock Gnutti i akut 
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behov av mer personal till följd av det nya projektet företaget erhållit. Enligt Kejder 

måste Gnutti vidga sin rekrytering och identifiera personer med andra bakgrunder än 

utbildning inom industri. Med mer komplexa produkter ökar även komplexiteten i 

produktionen och framöver kommer automatiseringen öka. Därmed menar Kejder att 

det framöver kanske är främst personer inom Data/IT som krävs i 

produktionen.  Oldenstedt (2017) menar att Gnutti måste fokusera på att identifiera 

personer med rätt attityd och förutsättningar för att sedan utbilda personalen internt. 

Kejder samt Piesack överensstämmer med Oldenstedts resonemang, men belyser även 

att internutbildning är en tidskrävande process. 

4.4.4 Befintlig verksamhetsstyrning  

 

Gnutti genomförde 2009 en stor omorganisation för att hantera den aktuella 

finanskrisen, vilket medfört en mer flödesorienterad verksamhetsstyrning. Innan 

omorganisationen övervakades verksamhetens operationella flöden av gruppchefer 

som hade ansvar för vissa sektioner av fabrikerna, dessa har nu ersatts av flödeschefer 

(Kejder, 2017). Kejder samt Piesack (2017) förklarar att omorganisationen för 

företaget innebar starten för integrering av Lean. Lean infördes som en effekt av 

Gnutti:s omorganisation för att optimera och effektivisera den operativa 

verksamheten. Enligt Gabrielsson (2017) har Lean integreringen medfört en positiv 

omställning för företagets verksamhetsstyrning, vilket har möjliggjort regelbundna 

förbättringar och ökat de anställdas medverkan till företagets fortsatta utveckling. 

Gabrielsson menar att dagens verksamhetsstyrning är mer överskådlig. 

Flödescheferna har nu ansvaret för hela värdekedjan och ansvarar för kvalitén, 

arbetsmiljön, leveransprecision samt Conversion cost
1
. Piesack påpekar dock att det 

framkommit att strukturen i den operativa verksamheten tenderar att vara bristfällig. 

Då det ibland är tvetydigt vem som är ansvarig för vad inom organisationen, vilket 

utgör en risk i den operativa verksamheten. Kejder (2017) förklarar att varje flöde har 

en produktionstekniker som skall dels driva produktiviteten men även som en 

stödfunktion. Till flödena har Gnutti även ytterligare kvalitets-, inköp-, underhålls- 

samt logistikfunktioner som skall garantera att den operationella verksamheten kan 

leverera utefter kundernas hårda krav (Kejder). Månadsvis har företaget ett 

                                                 
1
 Conversion  cost - Består av direkt lön samt alla overhead kostnader som kan hänföras till 

värdekedjan.  
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marknadsmöte där produktionstakten bestäms för den kommande sex-veckors 

perioden utifrån kundorderna. Produktionstakten grundar sig på antalet erhållna 

kundorder till följd av att Gnutti mestadels producerar mot kundorder (Oldenstedt och 

Kejder). Piesack (2017) berättar att Gnutti nyttjar ett MRP-system som är kopplat till 

företagets verksamhetsstyrning för att kunna beräkna den operationella 

verksamhetens maskinkapacitet och materialåtgång. 

4.4.4.1 Prestationsmätningar  

 

Enligt Piesack (2017) och Kejder (2017) nyttjas flera prestationsmått i Gnutti:s 

verksamhet. Gabrielsson (2017) menar att företagets scorecard är en betydande länk 

mellan ekonomi- och produktionsavdelningen. För närvarande fokuserar företaget på 

scorecards där man mäter Conversion cost, OEE (effektivitet) samt kassationer i den 

operativa verksamheten. Sammantaget konstaterar både Piesack och Kejder att dessa 

prestationsmått tillämpas till följd av att företaget har ett uttalat strategiskt mål om att 

öka produktiviteten. För att kunna utföra samtliga prestationsmätningar krävs de att 

samtliga medarbetare tar sitt ansvar och rapporterar utfallen i flödena (Kejder samt 

Piesack). Att förskjuta ansvaret från de tidigare gruppcheferna till samtliga anställda 

är enligt Oldenstedt (2017) ett medvetet strategiskt beslut av företaget, för att öka 

ansvarstagandet och delaktigheten från de anställda. Kejder och Piesack påvisar att de 

anställda ansvarat för rapporteringen av processernas utfall sen många år tillbaka och 

berättar att engagemanget från de anställda varierat under årens lopp. Enligt Piesack 

påverkar systembyten, vad som avses mätas, samt detaljgraden kvalitén på 

rapporteringen. Om samtliga anställda skulle ha fullständig förståelse för syftet 

bakom all rapportering tror Piesack att rapporteringen skulle bli bättre. Syftet att 

identifiera flaskhalsar och optimeringsmöjligheter glöms bort och ersätts av en känsla 

av kontrollverktyg av den enskilda individens prestationer (Piesack).  

 

”Beroende på hur man utformar rapporteringen för de anställda så varierar 

engagemanget ” – Piesack, (2017).   

 

Att prestationsmätningar och uppföljning av företagets operationella verksamhet görs 

kontinuerligt är väsentligt, menar Piesack (2017). Att följa upp maskinernas 

prestationer är nödvändigt för att öka produktiviteten. Vidare beskriver Kejder att 

företaget utgår från föregående års conversion cost vid framställandet av årets budget. 
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Gabrielsson (2017) förklarar att Gnutti inte utvärderar processerna direkt med hjälp av 

scorecards, men att dem används för att identifiera trender. För om företaget märker 

att trenderna går åt fel håll analyseras de specifika processerna, då scorecards inte 

räcker för att genomföra dessa analyser. Gnutti nyttjar sig av ett kvalitetssystem, SPS-

system som kontinuerligt utför kvalitetskontroller. Piesack konstaterar dock att 

informationen som genereras från SPS-systemet inte alltid nyttjas på rätt sätt och att 

de krävs ökad kompetens och förståelse för att använda de som ett verktyg i en 

proaktiv styrning av verksamheten. 

4.4.4.1.1 Prestationsmätningar i de kritiska punkterna i den operativa verksamheten  

 

I dagsläget genomförs inga ytterligare prestationsmätningar i de kritiska punkterna, 

såsom Härdverket samt Tvätten, i den operativa verksamheten (Gabrielsson, 2017, 

Kejder ,2017 och Piesack, 2017). Både Kejder och Piesack beskriver att det framöver 

planeras att fokusera mer på nyckelmaskinerna till följd av deras påverkan på det 

operativa flödet. Någon ytterligare uppföljning existerar inte och även om det 

historiskt förekommit stora avbrott i nyckelmaskinerna så vidtas inte några åtgärder. 

Författarna har under sina observationer kunnat fastställa att prestationsmätningarna 

är bristfälliga och att det förekommer störningar som påverkat det operativa flödet 

märkbart.  Enligt Gabrielsson utgör störningar i den operativa verksamheten den 

största risken för Gnutti till följd av att företaget har ett fåtal stora kunder som 

förväntar sig hög en leveransprecision. 

4.4.5 Verksamhetens informationssystem  

 

Gnutti har nyligen övergått från att använda informationssystemet M3 till att nu nyttja 

SAP. Gustavsson (2017), Nilsson (2017) samt Oldenstedt (2017) förklarar att 2012 

beslutade koncernledningen att samtliga företag i Gnutti-koncernen skulle använda 

sig av SAP. Tidigare hade nämligen företagen i koncernen använt sig av olika 

informationssystem, vilket försvårade kommunikationen mellan bolagen i koncernen. 

På frågan om övergången till SAP från M3 riskerar medföra att företaget förlorar 

historisk data som använts vid uppföljning av produktionen svarar Gustavsson och 

Nilsson att dessa fortfarande finns att tillgå, samt att Gnutti håller backup på den 

historiska datan. Kortsiktigt menar Kejder (2017) att förändringen från M3 till SAP 

kan komma att påverka företaget tills man är trygga i det nya systemet. Samtidigt 
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påpekar både Gabrielsson (2017) och Kejder att SAP på lång sikt bidrar till större 

utveckling och möjligheter för företaget.  

 

SAP används numera som det stora informationssystemet i Gnutti:s verksamhet, men 

eventuella störningar skulle inte påverka företagets operativa verksamhet nämnvärt 

(Gustavsson, 2017 och Nilsson, 2017). Informationssystemet drivs via hårdvara som 

både är lokaliserade i Växjö och Italien, som stödjer ett VPN-nätverk mellan Alvesta 

och Italien. Om hårdvaran eller VPN-nätverket är nere så fungerar inte SAP för 

Gnutti. Gustavsson och Nilsson säger att om SAP i Italien skulle strula så mister 

Gnutti kommunikationen med affärssystemet och därmed åtkomsten till masterdata 

för både leverantörer och kunder. Utan kommunikation till masterdatan förmår inte 

Gnutti skicka leveranser från sina fabriker till följd av leverantörerna ställer krav om 

att erhålla leveransaviseringar från Gnutti inom en timme. Många av Gnutti:s kunder 

nyttjar Just-In-Time leveranser, vilket ökar betydelsen av leveransprecision. Detta 

utgör de mest kritiska aspekten av att nyttja SAP menar Gustavsson och Nilsson. 

Historiskt har störningar uppkommit till följd av externa händelser som företaget inte 

har kontroll över, exempelvis att fiberkablar grävts av. Gnutti har dock vidtagit flera 

interna åtgärder för att förhindra störningar, lager av relevanta reservdelar, 

konfigurationsplaner, vilket föranlett att totalt sett sker störningar väldigt sällan.  

 

Inom Gnutti-koncernen finns det bred expertis inom informationssystem. Gustavsson 

(2017) och Nilsson (2017) menar att om de uppstår problem internt finns alltid 

kompetensen internt inom koncernen. Att organisationen inom ekonomi/IT är snäv 

och endast består av ett fåtal personer utgör ett osäkerhetsmoment till följd av kontroll 

av masterdata är begränsad. Vidare påpekas risken beträffande cyberattacker, vilket 

Gustavsson och Nilsson berättar att försök förekommer men att Gnutti använder sig 

av flera olika skydd för att förhindra intrång. Risken med dataintrång, samt övriga 

risker diskuteras varje vecka inom IT-avdelningen. På frågan om det existerar någon 

plan för hur företaget skall hantera riskerna så berättar Gustavsson och Nilsson att det 

inte existerar någon utarbetad plan. 
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4.4.6 Risker hänförliga till företagets verksamhet  

 

 
Figur 4:11  

Sammanställning av koncern- samt företagsrelaterade operationella risker.  

 

Maskinpark i Alvesta kan på vissa avdelningar anses vara föråldrad och det existerar 

flera kritiska punkter. De kritiska punkterna består av singel-point maskiner, såsom 

Härdverket och Tvätten, men även av Gnutti:s nya projekt och medför att den 

operativa verksamheten erhåller ökad riskexponering som vid störningar påverkar 

processerna. Vi har även observerat att företaget har en uttalad policy om att tillämpa 

ett Lean-flöde utan att integrera det, vilket kan utgöra en risk i den operativa 

verksamheten. Vidare har även arbetskraften identifierats som en problematisk aspekt 

för Gnutti då verksamheten har en relativt hög medelålder, vilket utgör en risk för 

företagets kommande framtid. 

 

Vidare har vi identifierat flertal brister som kan hänföras till företagets 

informationssystem samt bristande uppföljning av företagets prestationssystem. Detta 

då företaget i dagsläget brister vid uppföljningen samt tillhandahållandet av trovärdig 

data från de operationella flödesprocesserna. Då uppföljningen brister i företagets 

kritiska punkter gör att företaget kan gå miste om värdefull information angående 

processerna som har en stor påverkan på hela företagets verksamhet.      
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4.5 Företagets finansiella verksamhet  

4.5.1 Företagets finansiella policy  

 

Precis som nämndes i avsnitt 4.3.3 är Gnutti-koncernen fokuserad på kassaflödet. 

Detta är koncernen och således företagets centrala finansiella policy som påverkar allt 

från hur avtal med kunder utformas, investeringsunderlaget och hur förvärv 

finansieras (Gabrielsson 2017).   

4.5.2 Företagets investeringsunderlag 

 

Gnutti Carlo Group har tydliga riktlinjer för hur Gnutti Carlo Sweden och övriga 

dotterbolag skall agera vid investeringsbehov och förvärv, beskriver Gabrielsson 

(2017) samt Oldenstedt (2017). Utifrån koncernens solida balansräkning har 

moderbolaget en uttalad policy att investeringar och förvärv skall genomföras utifrån 

bolagets cash flow (Gabrielsson och Oldenstedt). För koncernen och ägarna ligger 

stort fokus på företagets ROI och cash flow, vilket gör att Gnutti nyttjar rena pay-off 

kalkyler för att säkerställa att företaget får tillbaka sina investeringar inom 1–2 år. 

Oldenstedt (2017) berättar att fabriken i Alvesta har en allmän maskinpark som 

generellt skall hålla en bra grundnivå med möjlighet för utveckling och 

nyinvesteringar vid nya potentiella projekt och kunder. Kejder (2017) och Piesack 

(2017) påvisar dock att det finns en risk med koncernens strategi är alltför fokuserat 

på ROI och cash flow, vilket kan göra att företagets verksamheter och tappar 

konkurrenskraft gentemot konkurrenter och hamnar efter i den tekniska utvecklingen. 

För att inte hamna efter i den tekniska utvecklingen anser Piesack att företaget bör 

genomföra ett flertal strategiska investeringar för att kunna öka företagets 

konkurrenskraft på längre sikt. Genom nyinvesteringar skulle företaget möjliggör en 

ökad kompetensutveckling och samtidigt bidra till en ökad riskspridning (Piesack). 

Även Gabrielsson nämner betydelsen av att ligga långt fram i den tekniska 

utvecklingen till följd av att konkurrensen där är mindre, men enligt honom betyder 

det inte att nyinvesteringar är lösningen på konkurrenssituationen.  

 

Vidare berättar Kejder (2017) och Piesack (2017) att det finns olika sätt att se på 

investeringar inom företaget. Enligt föregående intervjurespondenter är det “enklare” 

att erhålla kapital för att genomföra nyinvesteringar till nya projekt genom utvecklade 

kundorders eller produkter. Kejder och Piesack förklarar vid nyinvesteringar som 
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baseras på projekt kan Gnutti skriva av investeringarna på projektets tidshorisont och 

därmed säkerställa att projektet återgenererar investeringen, vilket leder till ett 

kortsiktigt investeringsperspektiv. Vidare påpekar dock Piesack att ledningen har en 

tydlig uttalad strategi för hur företaget skall genom investeringar ge möjlighet att 

diversifiera riskerna, då bolaget inte satsar samtliga investeringar på en fabrik utan 

investeringar byggs utifrån enskilda business case. Kejder och Piesack berättar att 

kapacitetsinvesteringar som är associerade till volymökningar på befintliga produkter 

betraktas som ganska så säkra. Eftersom företaget då knyter nya avtal och kontrakt 

med kunder, vilket försäkrar en viss volym varje år och kan därmed få tillbaka 

investeringen på 1–2 år. Kejder belyser även re-investeringar, då det behövs en 

teknisk utveckling, kan upplevas vara “svårare” att erhålla kapital till. Eftersom det 

kräver ett noggrant investeringsunderlag baserat på ROI, vilket kan därmed utgöra en 

risk då företaget utesluter vissa investeringar. Dock påpekar Kejder att oavsett ägare 

är det är dem som sätter spelreglerna och det är bara att anpassa sin investering och 

arbeta med att presentera ett bra business case och ha belägg för att få igenom 

investeringen.   

4.5.3 Företagets hantering av fakturor och valutor  
 

Till följd av att Gnutti har flera utländska kunder är företaget exponerade mot 

valutarisker (Gabrielsson 2017, Göthberg 2017). Göthberg och Gabrielsson beskriver 

att företaget försöker matcha inköp och försäljning med varandra så Gnutti erhåller en 

naturlig hedge mot fluktuationer i valutan. Detta är svårare i vissa valutor, exempelvis 

dollar menar Göthberg till följd av obalans mellan inköp och försäljning. För att säkra 

sig ytterligare ingår valutafluktuationer i kontrakten med vissa kunder, vilket leder till 

att Gnutti kompenseras vid ofördelaktiga fluktuationer. Gabrielsson påpekar också att 

varje kontrakt bör bedömas utifrån dess speciella utformning. Endel kontrakt kan vara 

väldigt långtgående och att förbinda sig till en valutas utveckling utgör ett 

osäkerhetsmoment om Gnutti inte lyckas balansera inköp och försäljning. I dagsläget 

är valutaförhållandena bra till följd av en svag SEK som leder till ökad efterfrågan 

från utländska kunder. 
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4.5.4 Risker hänförliga till företagets finansiella verksamhet  

 

 
Figur 4:12 

Sammanställning av koncern- samt företagsrelaterade finansiella risker. 

 

Koncernens finansiella policy utgör en begränsning för företagets utveckling i och 

med att koncernen har stort fokus på kassaflödet. Genom våra observationer har vi 

kunnat identifierat flertal processer i Alvesta-fabriken som skulle kunna effektiviseras 

med hjälp av investeringar och därmed kunna Gnutti:s konkurrenskraft. Vidare har vi 

identifierat valutarisker samt ränterisker finansiella risker. Valutarisken utgörs främst 

av att Gnutti är beroende av ett antal nyckelkunder som vid ofördelaktiga 

valutaförhållanden påverka kundernas efterfrågan. Ränterisken utgörs främst av 

räntans påverkan på valutan samt den globala investeringstakten.  
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4.6 Sammanställande figur över de identifierade riskerna   

 

Figur 4:13 

Sammanfattande bild över de identifierade riskerna.   

 

I figur 4:13 illustreras samtliga risker som identifierats i vår empiriska undersökning. 

Riskerna har sammanställts utifrån om de är relaterade till koncern- eller företagsnivå 

samt om det är strategiska-, operationella- eller finansiella risker. De identifierade 

riskerna kommer under analysavsnittet att analyseras utifrån den teoretiska 

beskrivande modellen samt genom vår empiriska undersökning i en mer omfattande 

kontext. 
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5. Analys  
 

 detta kapitel kommer vi att analysera vårt insamlade empiriska material utefter 

tillvägagångssättet som beskrivs i figur 3:10. Kapitlet inleds med att analysera 

Gnutti:s strategiska förutsättningar, där samtliga identifierade risker kommer att 

klassificeras samt kvantifieras. Utifrån kvantifieringen har vi tagit fram specifika 

åtgärder för riskerna som leder fram till vår konceptuella riskmodell. Avslutningsvis 

reflekterar vi utifrån vår riskmodell.  

 

5.1 Gnutti:s strategi och förutsättningar  

I den teoretiska beskrivande modellen, figur 3:10, har vi kunnat konstatera att 

utgångspunkten vid framställningen av en riskmodell är företagets strategi och 

målsättningar, som skall prägla hur risker bedöms och åtgärdas. Utifrån den empiriska 

undersökningen kan vi konstatera att Gnutti:s verksamhet präglas av den 

övergripande strategin om att nischa produktionen mot komponenter till den tunga 

fordonsindustrin. Detta kan kopplas till Brealey et al. (2014) resonemang angående 

diversifiering och risk, där den teoretiska referensramen konstaterar att en 

diversifierad verksamhet uppvisar lägre risk. Gnutti:s val att endast producera mot 

den tunga fordonsindustrin kan likställas mot att ha en odiversifierad portfölj, vilket 

föranleder en högre riskaptit. I den teoretiska referensramen finner vi dock att risk av 

avkastning korrelerar, vilket indikerar att det existerar goda möjligheter för Gnutti till 

en högre avkastning till följd av företagets nischade verksamhet. På koncernnivå har 

Gnutti dock ökat diversifieringen till följd av att Ljunghäll producerar emot 

marknaden för personbilar. På företagsnivå, har Gnutti urskilt ett antal scenarier, figur 

4:7, vilket ligger till grund för företagets strategi och målsättningar. Gnutti har 

identifierat att konkurrensen på marknaden kommer att öka till följd av att fler 

aktörer, främst från Asien, kommer kunna erbjuda samma lösningar till ett 

förmånligare pris. Baserat på detta har Gnutti en uttalad strategi om att leda den 

tekniska utvecklingen. Som Kejder (2017) belyser i vår intervju existerar det 

fortfarande stora möjligheter att effektivisera förbränningsmotorerna, vilket är möjligt 

till följd av att utveckla mer komplexa komponenter som ökar effektiviteten. Genom 

att vara ledande inom den tekniska utvecklingen skall företaget ha möjlighet att 

bevara sin konkurrenskraft gentemot andra aktörer på marknaden. 

I 
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En annan strategisk målsättning som företaget har är att uppnå en ökad flexibilitet och 

produktivitet i verksamheten. För att uppnå detta har Gnutti vidtagit flera åtgärder, 

inhyrd personal, uttalat Lean-flöde samt haft målsättningen att minska de fasta 

kostnaderna. I vår mening har detta varit en nödvändighet för företaget för att kunna 

förhålla sig till kundernas krav. Gnutti som har en koncentrerad kundportfölj, med 

stora aktörer som Volvo, Scania, får anpassa sig utefter kundernas förändrade 

förutsättningar. Som Gustavsson (2017) och Nilsson (2017) belyser använder sig 

flertalet av Gnutti:s kunder av Just-In-Time, vilket förklarar att Gnutti varit tvungna 

att effektivisera sin verksamhet för att inte påverka kunderna. En annan förutsättning 

som Gnutti måste förhålla sig till är kundernas fluktuerande efterfråga som påverkas 

av makroekonomiska faktorer.  

 

Muhammad et al. (2012) och Häntsch & Huchzermeier (2016) konstaterande om att 

aktörer inom fordonsindustrin påverkas av den makroekonomiska utvecklingen 

bekräftas under intervjuerna med Gabrielsson (2017) samt Oldenstedt (2017) som 

påvisar att kundernas efterfrågan följer konjunkturen. Gnutti utgör endast en del i en 

lång värdekedja och har själva inte någon direktkontakt med slutkunderna, vilket 

leder till att företaget är beroende av dess kunder. Slutligen kan vi även urskilja att 

koncernens finansiella policy bör beaktas som en förutsättning och strategi som 

påverkar företagets beslut. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företaget 

utvärderar verksamheten och investeringar utifrån hur kassaflödet påverkas. Alla 

företag är i behov av ett positivt kassaflöde för att bedriva en lönsam och en 

långsiktigt hållbar verksamhet, men vi bedömer att den finansiella policyn är 

motstridig gentemot företagets strategiska målsättningar. Gnutti ämnar stärka sin 

konkurrenssituation genom att leda den tekniska utvecklingen, något som Piesack 

(2017) belyser inte är möjligt om strategiska investeringar uteblir. Anledningen till att 

investeringarna uteblir finner vi i den finansiella policyn där Gabrielsson (2017) säger 

att investeringar inte enbart kan genomföras för att företaget skall ha den senaste 

tekniken, utan kassaflödet måste beaktas. Power (2009) samt Segal (2011) beskriver 

att riskavert beslutsfattande kan medföra att företag frånsäger sig möjligheten till en 

ökad avkastning, något vi anser Gnutti löper risk för till följd av ett riskavert 

beslutsfattande utifrån Gnutti:s finansiella policy.  
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Utifrån Miles et al. (1978), Covin et al. (2000), Power (2004) samt Brustbauer (2016) 

diskussion angående om att företags strategi kan översättas till företagets riskaptit kan 

vi konstatera att det är svårt att urskilja en specifik riskaptit för Gnutti. Att fastställa 

företagets riskaptit är nämligen väsentligt enligt Graham (2004), Power (2004), 

Bhimani (2009), Power (2009) Wu & Olson (2010), samt Taran et al. (2014), då 

riskaptiten påverkar hur företag skall beakta enskilda risker. Sammantaget kan vi 

konstatera att företag som uppvisar en högre riskaptit exponera sin verksamhet mot 

större risker för att uppnå en högre avkastning, i enlighet med Brealey et al. (2014) 

resonemang. Riskbenägna företag kan i sin tur inte utforma sin Risk Management 

som ett riskavert bolag som önskar undvika risker. Företag med hög riskaptit måste 

alltså acceptera eller kontrollera risker istället för att minska eller helt eliminera risker 

för att uppnå en ökad avkastning. Gnutti:s målsättning om att leda den teknologiska 

utvecklingen antyder en högre riskaptit till följd av att målsättningen är förenad med 

nyinvesteringar som inte är hänförliga till befintliga kundkontrakt utan genomförs för 

framtida kundkontrakt. Andra strategiska val som påvisar en hög riskaptit är Gnutti:s 

val att nischa sig mot en bransch, då företaget hade kunnat agera mer riskavert genom 

att diversifiera sin verksamhet och endast använda sig av ett fåtal leverantörer. Vi 

bedömer även att företag som verkar inom fordonsindustrin måste vara riskbenägna 

till följd av att verksamheten påverkas av makroekonomiska faktorer utanför 

företagets kontroll. Sammantaget konstaterar vi att frånsett Gnutti:s finansiella policy 

indikerar företagets övriga strategiska målsättningar en hög riskaptit där företaget är 

beredd att exponera verksamheten för risker utanför företagets kontroll för att erhålla 

avkastning.  

5.2 Klassificering av riskerna  

För att kunna urskilja vilka risker som är möjliga att diversifiera bort och särskilja 

riskernas olika beskaffenheter är det väsentligt att klassificerar riskerna vi har 

identifierat under vår empiriska undersökning. Under den teoretiska genomgången 

kunde vi urskilja flera likheter mellan de olika klassificeringarna som vi anser är 

väsentliga att beakta, vilket diskuterats i avsnitt 3.5.6.   
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Figur 5:1 

Illustration över klassificeringen av risker.  

 

Genom vår klassificering, som illustreras i figur 5:1, av risker kan vi urskilja några 

mönster och skillnader gentemot den empiriska sammanställningen, figur 4:13, som 

är intressanta att beakta under den fortsatta analysen. Klassificeringen som illustreras 

i figur 5:1 är mer detaljerad då riskerna både klassificeras utifrån om de är strategiska, 

operationella- eller finansiella risker samt om de är externt eller internt drivna. Detta 

har resulterat i att fler risker numera bedöms som externt drivna, då vi i empirin 

endast utgick från Gnutti i relation till koncernen. I figur 5:1 har vi klassificerat 

riskerna utifrån om faktorerna bakom riskerna är internt- eller externt drivna. 

Mönstret vi kan urskilja är att finansiella risker är externt drivna, operationella risker 

är internt drivna samt att strategiska risker är både internt- och externt drivna. Det vi 

kan urskilja är att risken, koncernens finansiella policy, särskiljer sig gentemot övriga 

internt drivna strategiska risker till följd av att risken uppstår på grund av beslut på 

koncernnivå och inte på företagsnivå. Vidare i analysen bör detta beaktas till följd av 



 78 

att studien ämnar framställa en modell för företaget Gnutti och inte till koncernen, då 

beslut angående koncernens finansiella policy ligger utanför företagets kontroll. 

Vidare kan vi även urskilja att samtliga operationella risker som identifierats är internt 

drivna. Detta kan förklaras av att vi utgått från den teoretiska referensramen där Al-

Amir & Davydov (2016) definierar en operationell risk som; “the risk of direct or 

indirect loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and 

systems or from external events”. Definitionen är omfångsrik och motiverar att 

samtliga risker hänförliga till processerna inom en organisation kan definieras som 

operationella risker. En annan förklaring till att de operationella riskerna är 

överrepresenterade är att Gnutti är ett tillverkningsföretag med många interna 

processer som kan föranleda att interna risker uppstår.  

 

Slutligen kan vi även urskilja att de finansiella riskerna, valutarisk och ränterisken, 

klassificerats som externt drivna. Baserat på intervjuerna med Gabrielsson (2017) 

samt Oldenstedt (2017) har vi funnit empiriskt stöd för Muhammad et al. (2012) samt 

Häntsch & Huchzermeier (2016) resonemang att företag inom fordonsindustrin 

påverkas av makroekonomiska faktorer i hög grad. Valutarisken och ränterisken 

korrelerar med förändringar inom makroekonomin och därmed bedömer vi att 

riskerna skall klassificeras som en del av marknadsrisken för aktörer inom 

fordonsindustrin och inte som en företagsspecifik risk. Ränterisken skulle dock kunna 

klassificeras som en företagsspecifik risk till följd av att högt skuldsatta företag skulle 

påverkas av högre räntor men med anledning av Gnutti:s avsaknad av räntebärande 

skulder har vi inte valt att klassificera ränterisken som en företagsspecifik risk. 

5.3 Kvantifiering av risker  

Klassificeringen av de identifierade riskerna ger värdefull information beträffande hur 

risker skall kvantifieras, beroende på om riskerna är inom Gnutti:s kontroll eller att de 

drivs av externa faktorer utanför företagets kontroll. Utifrån Fraser & Simkins (2016) 

resonemang anser vi att det är nödvändigt att kvantifiera samtliga risker för att 

urskilja vilkas risker som är väsentliga att beakta i en slutlig modell. Genom att 

tillämpa den teoretiska modellen QQIR (Quantifying Qualitative Information on Risk) 

har vi kunnat rangordna de identifierade riskerna för att kvantifiera den kvalitativa 

information som inhämtats under vår empiriska undersökning. Under vår kvalitativa 

analys av vårt insamlade empiriska material har vi reflekterat och analyserat de 
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makroekonomiska faktorer som ständigt styr Gnutti:s bransch- och marknadssituation. 

Med utgångspunkt ur våra analyser av företagets branschsituation har vi även tagit 

hänsyn till de specifika förhållanden som existerar i Alvesta-fabriken. Vi finner även 

stöd av vårt tillvägagångssätt i teorin, Zimmermann (2011), Sachs et al. (2009), Yoe 

(2011) samt Taran et al. (2014), som beskriver att det är nödvändigt att beakta 

företagets externa och interna omgivning. Samtliga risker vi har identifierat har sedan 

graderats utifrån riskens sannolikhet att inträffa, dess påverkan på företagets 

verksamhet samt dess relevans för företaget. Den teoretiska referensramen är dock 

otydlig kring vad relevans avser, men fortsättningsvis i analysen har vi graderat 

riskernas relevans utifrån hur stor betydelse risken har för företaget. En risk som både 

har hög sannolikhet att inträffa och stor påverkan kan ha låg relevans för Gnutti till 

följd av att risken kan stå utanför företagets kontroll. Cynthia et al. (1984) diskussion 

beträffande den systematiska risken, att marknadsrisken är odiversifierbar indikerar 

att den systematiska risken har låg relevans till följd av att företag inte kan åtgärda 

risken och bör därmed inte lägga alltför stora resurser på att kontrollera den.   

 

Kvantifieringen av riskerna har utgjorts av en gradering mellan 1–10, där 10 indikerar 

att risken har en högre påverkan, sannolikhet samt relevans för företaget. Det 

numeriska värdet som risken erhållit har urskilts genom vår analys av den kvalitativa 

information som erhållits under den empiriska undersökningen. Analysen har följt 

stegen i den teoretiska modellen, figur 3:10, och har genomgående utgått från Gnutti:s 

strategiska målsättningar och marknadsförutsättningar för att kunna urskilja riskernas 

påverkan, sannolikhet att inträffa samt dess relevans för Gnutti.  Genomgående under 

kvantifiering har vi beaktat Gnutti:s strategi, vilket enligt Arnold et al. (2015) samt 

Flori & Leoni (2017) skapar ett holistiskt perspektiv till följd av att vi beaktar 

företagets samlade strategi och inte enskilda avdelningar inom företaget. 

5.3.1 Strategiska risker   

5.3.1.1 Makroekonomisk påverkan  

 

Under våra intervjuer berättar Gabrielsson (2017) samt Oldenstedt (2017) att både 

Gnutti-koncernen samt Gnutti:s kunder kontinuerligt påverkas av den 

makroekonomiska utvecklingen. Sammantaget kan vi konstatera, med stöd av Gomes 

et al. (2015) samt Häntsch & Huchzermeier (2016), att fordonsindustrin är en cyklisk 

bransch som följer konjunkturcykeln till följd av att efterfrågan styrs av behovet av 
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nyinvesteringar i tunga fordon. Detta har även konstaterats av andra aktörer inom 

branschen, Volvo (2016) och Bulten (2016), som påvisar att världsekonomins 

utveckling är den enskilt största osäkerheten vid planeringen av verksamhetens 

framtid. Utifrån vår klassificering i avsnitt 5.2 kan vi konstatera att världsekonomins 

utveckling kan benämnas som en systematisk risk för Gnutti och kan definieras som 

en koncernrelaterad risk. Detta innebär att risken kommer att ha en betydande 

inverkan på Gnutti:s verksamhet, men att företaget varken kommer kunna förutse 

eller kontrollera den makroekonomiska påverkan och därmed inte kunna diversifiera 

bort risken. Med hänsyn till att företaget inte kommer kunna diversifiera bort denna 

risk har Gnutti-koncernen dock vidtagit strategiska åtgärder i ett försök att minska de 

fasta kostnaderna, såsom inhyrda anställda, för att på så vis kunna öka flexibiliteten 

och därmed hantera snabba förändringar i världsekonomin.  

 

I motsägelse till Power (2009) menar dock Reeb et al. (1998) att multinationella 

företag bör ha en lägre systematisk risk gentemot företag som endast har kassaflöden 

från ett enskilt land. I vår empiriska undersökning har vi kunnat konstatera att Gnutti 

har kunder från flera olika länder, vilket enligt Reeb et al. skulle kunna innebära en 

lägre systematisk risk. Vi konstaterar dock att den systematiska risken kvarstår och 

stödjer vårt konstaterande med Cynthia et al. (1984) resonemang att den systematiska 

risken påverkas av faktorer utanför Gnutti:s kontroll och således bör betraktas som 

hög. För att kunna möta de makroekonomiska påverkningarna och fluktuationer 

förklarar Kejder (2017) samt Piesack (2017) att Gnutti idag har en strategigrupp som 

aktivt arbetar för att uppskatta marknadens framtida utveckling. Sannolikheten att 

världsekonomin förändras inom fem år till ett mer negativt segment finner vi som 

överhängande stor. En kris eller avmattning i den globala tillväxten påverka Gnutti:s 

verksamhet i stor utsträckning till följd av att efterfrågan från företagets kunder 

påverkas. Enligt oss är det viktigt att ha vetskapen om den systematiska risken, men 

att styra verksamheten utifrån att en sättning i världsekonomin kommer att ske menar 

vi medför ett riskavert beteende. Med detta som utgångspunkt anser vi att förutspå 

den globala världsekonomin har låg relevans för Gnutti, då företaget inte kan 

diversifiera bort denna risk.  

Påverkan: 9 Sannolikhet: 10 Relevans: 3 
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5.3.1.2 Utvecklingen inom fordonsindustrin  

 

I dagsläget menar Gabrielsson (2017), Kejder (2017), Oldenstedt (2017) samt Piesack 

(2017) att det inte existerar några hot mot Gnutti:s verksamhet beträffande 

utvecklingen inom fordonsindustrin. Detta har företaget kunnat urskilja genom sin 

strategigrupp som aktivt arbetar med att identifiera trender på marknaden genom att ta 

del av rapporter och kommunicera med både kunder och leverantörer angående hur 

marknaden utvecklas.   Utifrån vår analys av dieselmarknaden, baserat på Groot 

(2014) samt Patel (2016) rapporter, är vi eniga med Gnutti och bedömer att 

utvecklingen inom den tunga fordonsindustrin inom den närmaste femårsperioden inte 

utgör något hot för Gnutti:s verksamhet. Däremot finner vi, utifrån Groot och Patel 

rapporter, att utvecklingen inom alternativa bränslen kommer öka kraftigt inom en 10-

årsperiod. Under intervjun med Gabrielsson samt Piesack framkommer det att dem 

också finner denna utveckling intressant, men även som ett hot. Övriga respondenter 

har under intervjuerna uppvisat skepsis angående huruvida alternativa bränslen 

verkligen utgör ett hot för Gnutti. Baserat på Gnutti:s strategiska målsättning om att 

leda den tekniska utvecklingen finner vi stöd för att företaget bör beakta den 

teknologiska utvecklingen på marknaden. Som Muhammad et al. (2012) samt 

Häntsch & Hchzermeier (2016) konstaterar är fordonsindustrin styrd av externa 

faktorer utanför företagets kontroll. Vi påvisar att den teknologiska utvecklingen 

utgör en sådan faktor som Gnutti inte själva kan kontrollera men däremot beakta vid 

styrning av företagets verksamhet.  

 

Groot (2014) identifierar att utvecklingen inom fordonsindustrin styrs av fyra 

faktorer: a) Teknologisk utveckling, b) Regleringar, c) Företagsstrategier, d) 

Samhällets utveckling. Vi anser att det är rimligt att anta att den teknologiska 

utvecklingen korrelerar med ökade regleringar. Som vi i figur 4:3 kan se är det endast 

Europa som infört betydande regleringar för fordon, vilket indikerar att större 

förändringar kan komma att ske framöver. Utvecklingen inom branschen har som 

tidigare klassificerats som en branschspecifik risk, vilket möjliggör för Gnutti att 

diversifiera sig från risken genom att bredda sin verksamhet. Om inte företaget skulle 

bredda sin verksamhet och det sker en övergång till andra motorer och bränslen skulle 

det ha en avsevärd inverkan på Gnutti. Därmed erhåller risken ett högt numeriskt 

värde beträffande dess påverkan på företaget. Det som är osäkert är när utvecklingen 
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och övergången kommer ske. Till följd av att Gnutti är beroende av att erhålla 

framtida kundkontrakt anser vi att det är relevant för företag att beakta utvecklingen 

inom fordonsindustrin och agera för att uppnå sin strategiska målsättning om att leda 

den teknologiska utvecklingen och således stärka sin konkurrenskraft. Dock, baserat 

på att Gnutti har en strategigrupp som aktivt jobbar med att identifiera trenderna på 

marknaden anser vi att sannolikheten att risken inträffar som låg.  

Påverkan: 8 Sannolikhet: 4 Relevans: 9  

5.3.1.3 Konkurrenssituation  

 

Under intervjuerna påpekade Gabrielsson (2017), Göthberg (2017) samt Kejder 

(2017) att marknaden är hårt konkurrensutsatt. För att öka sin lönsamhet eftersträvar 

Gnutti:s kunder en ökad konkurrenssituation bland underleverantörerna. I dagsläget 

har nämligen Gnutti en stark marknadsposition att vissa kunder är beroende av 

Gnutti:s kapacitet och kompetens. Gabrielsson påpekar dock att konkurrensen tilltar 

till följd av att aktörer från framförallt Kina uppvisar allt bättre kvalité. Detta ökar 

risken för att Gnutti skall bytas ut mot en annan underleverantör till följd av att det är 

mer lönsamt för kunderna. Med avseende på Gnutti:s koncentrerade kundportfölj, där 

vissa kunder står för en betydande del av Gnutti:s totala omsättning skulle en sådan 

händelse får betydande konsekvenser för företaget. Samtidigt är risken externt driven, 

baserat på IRM (2002) beskrivning av risker, vilket innebär att risken står utanför 

Gnutti:s kontroll. Konkurrenssituationen är något som Gnutti bör beakta till följd av 

att eventuell förlust av en huvudkund skulle få betydande konsekvenser för 

organisationen. Därmed erhåller risken ett högt numeriskt värde beträffande dess 

påverkan samt relevans. Respondenterna Gabrielsson, Kejder samt Piesack (2017) 

menar dock att sannolikheten att företagets kunder skulle byta ut företaget mot andra 

leverantörer är små till följd av det historiska samarbetet företaget haft med dess 

kunder. Vi bedömer dock detta skall beaktas med försiktighet till följd respondenterna 

givetvis önskar att således är fallet.  

Påverkan: 7 Sannolikhet: 4 Relevans: 7  

5.3.1.4 Koncernens finansiella policy  

 

Under intervjuerna med Gabrielsson (2017) och Oldenstedt (2017) framkommer det 

att företagets ägare fokuserar på koncernens cash flow. Investeringar och koncern 

företagens löpande verksamheten utvärderas utifrån hur bolagens kassaflöde 

utvecklats. Att bedöma bolagens verksamheter utifrån kassaflödet kan enligt oss leda 
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till ett riskavert beteende och en strategisk inriktning som kan likställas med Miles et 

al. (1978), Covin et al. (2000) samt Brustbauer (2016) beskrivning av en Defender. 

Med hänsyn till detta finner vi att Gnutti idag har ett för stort fokus på ROI, vilket 

föranleder att verksamheten tappar både konkurrenskraft och möjligheten till teknisk 

utveckling, vilket även styrks av Piesack (2017). Utifrån denna utgångspunkt finner vi 

att koncernens finansiella policy inte stämmer överens med företagets strategiska 

målsättningar om att stärka sin konkurrenskraft och leda den tekniska utvecklingen. 

Detta konstateras även av Kejder (2017) samt Piesack som poängterar att Alvesta-

fabriken är i behov av nyinvesteringar för att företaget skall kunna uppnå Gnutti:s 

målsättningar och samtidigt bidra till en ökad riskspridning.      

 

Under våra observationer i Alvesta-fabriken har vi uppfattat att det existerar ett behov 

av nyinvesteringar för att öka produktiviteten i verksamheten. Vid frågan om påtänkta 

nyinvesteringar hänvisar Gabrielsson (2017) samt Oldenstedt (2017) till att 

nyinvesteringar till befintliga kundkontrakt leder till ett kortsiktigt beslutsfattande 

som kan minska Gnutti:s konkurrenskraft och möjlighet att erhålla framtida 

kundkontrakt. Gnutti:s agerande kan kopplas till Brealey et al. (2014) diskussion om 

risk och avkastning. I nuläget är Gnutti riskaverta och vågar inte göra nyinvesteringar 

utan belägg, i form av nya kundkontrakt. Samtidigt har företaget i dagsläget en stabil 

kundbas och är bland de största aktörerna på marknaden, vilket leder till en stabil 

avkastning. Framtidsutsikterna indikerar dock på en ökad konkurrens, vilket snabbt 

kan förändra marknadssituationen för Gnutti. Att koncernen idag inte minskar 

osäkerheten genom att investera i nya högteknologiska maskiner utan kundbelägg, 

kan enligt oss utgöra en stor strategisk risk på längre sikt. Vid nyinvesteringar utan 

kundbelägg ökar osäkerheten i nuläget, men samtidigt finns möjligheten till högre 

avkastning till följd av potentiellt stärkt marknads- och konkurrenssituation.  

 

Sammantaget bedömer vi att koncernens finansiella policy är en övergripande risk 

som påverkar och ger upphov till flera andra risker inom företaget, såsom föråldrad 

maskinpark, Tvätten och Härdverket. Koncernens finansiella policy är utanför 

Gnutti:s kontroll men har en stor påverkan på företagets möjlighet att åtgärda 

företagsspecifika risker, vilket innebär att den fortsättningsvis kommer att ha en 

betydande påverkan på företaget. Detta skulle kunna leda till att Gnutti inte följer den 

teknologiska utvecklingen fullt ut, vilket strider mot företagets strategiska målsättning 
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om att vara den ledande underleverantören. Genom denna utgångspunkt anser vi att 

riskens relevans är hög för koncernen, men utifrån företagets perspektiv är det svårt 

att påverka och därmed mindre relevant då policyn ligger utanför företagets kontroll. 

Påverkan: 9 Sannolikhet: 6 Relevans: 4 

5.3.1.5 Fokuserad kundportfölj 

 

Precis som tidigare nämnts beskriver Gabrielsson (2017), Kejder (2017) samt 

Oldenstedt (2017) att Gnutti har en koncentrerad kundportfölj där ett fåtal kunder står 

för en stor del av företagets totala omsättning. Detta leder till att Gnutti är beroende 

av att alltid uppfylla kundernas kvalitetskrav samt att leverera inom tidsramarna för 

att inte riskera att mista huvudkunder. Enligt Gabrielsson samt Kejder har Gnutti en 

fördelaktig marknadssituation och långtgående relationer med sina kunder som 

föranlett att företaget känner sig bekväma i situationen. För att hantera risken om 

eventuella volymförändringar från nyckelkunder har Gnutti kontrakt med inbyggda 

volymklausuler, vilket innebär att Gnutti inte står för risken vid eventuella 

volymförändringar. Detta visar på en aktiv handling från företagets sida för att minska 

risken och effekten av att ha en koncentrerad kundportfölj. I teorin är en 

odiversifierad portfölj korrelerad med en högre risk för företag, vilket illustreras i 

figur 3.3, enligt Brealey et al. (2014). En mer diversifierad kundportfölj hade föranlett 

att Gnutti inte varit lika beroende av ett antal nyckelkunder och risken hade varit 

lägre. Sammantaget kan vi konstatera att ett totalt bortfall av enskilda nyckelkunder 

skulle få stora konsekvenser på Gnutti:s verksamhet. Baserat på det empiriska 

materialet vi erhållit framställs dock risken att en av nyckelkunderna skulle säga upp 

sin produktion helt hos Gnutti som osannolik. Eventuella konkurser hos någon av 

Gnutti:s nyckelkunder skulle indikera större problem inom världsekonomin till följd 

av att Gnutti:s kunder utgörs av några de största aktörerna inom fordonsindustrin.  

Påverkan: 8 Sannolikhet: 2 Relevans: 5 

5.3.1.6 Arbetskompetens och stigande medelålder bland personal  

 

Gnutti har identifierat att företagets fortsatta framgång kräver att man kan uppvisa en 

teknisk kompetens som andra aktörer på marknaden inte besitter. Kejder (2017) samt 

Piesack (2017) belyser att företagets humankapital varit och är väsentligt för Gnutti:s 

fortsatta utveckling. Precis som Kejder beskriver så identifierar Groot (2014) samt 

Scania (2015) att framtiden inom marknaden för förbränningsmotorer är att utveckla 

mer effektiva motorer som uppfyller marknadens miljökrav. Vi anser därmed att det 
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är väsentligt att Gnutti bibehåller humankapitalet och fortsätter utveckla sina anställda 

till att hitta nya lösningar på de komplexa problemen som kommer uppstå i 

produktionsprocessen. Osäkerheten som Gnutti står inför är att kompetent arbetskraft 

är svår att identifiera (Kejder samt Oldenstedt, 2017). Samtidigt är företagets 

nuvarande medelålder på Alvesta-fabriken hög och därmed riskerar företaget inom en 

snar framtid förlora värdefull kompetens.  

 

Den stigande medelåldern har Gnutti haft vetskapen om under en längre tid utan att 

företaget aktivt försökt vända på trenden. Det är först under de senaste åren som 

Gnutti försökt nå ut till unga genom att engagera sig i organisationer med koppling till 

skolor (Kejder 2017). Detta har föranlett till att vi idag ser bristande 

arbetskompetensen och stigande medelålder hos personalen som en av de största 

strategiska- och operationella riskerna inom Gnutti. Att företaget inte beaktat denna 

risk tidigare understryker att företaget har en bristfällig riskhantering. Utifrån våra 

observationer och intervjuer kan vi konstatera att det inte är en fråga om när risken 

inträffar, utan att arbetskompetensen och hög medelålder bland personalen redan idag 

påverkar verksamheten. Idag är risken hanterbar, men vi bedömer att graden av 

påverkan kommer att öka framöver. Om företaget inte kan fylla kompetensgapet som 

kommer uppstå inom de närmaste åren riskerar företaget att inte uppnå sin strategiska 

målsättning och därmed förlora väsentliga delar av sin konkurrenskraft. 

Påverkan: 9 Sannolikhet: 7 Relevans: 8  

5.3.1.7 Investeringsunderlag  

 

Som tidigare benämnts i avsnitt 5.3.1.4 så har koncernen en finansiell policy som 

påverkar Gnutti Carlo Sweden och övergår därmed även till att vara en 

företagsspecifik risk. Genom våra intervjuer förklarar Gabrielsson (2017) samt 

Oldenstedt (2017) att samtliga förvärv och investeringar skall bedömas utifrån rena 

pay-off kalkyler för att säkerställa att företaget får tillbaka sin investering 1–2 år. Som 

vi tidigare konstaterat leder detta till ett riskavert beslutsfattande och kan likställas 

med Covin et al. (2000) samt Brustbauer (2016) strategiska agerande, Defender. 

Risken relaterat till investeringsunderlaget illustreras i det operationella flödet i den 

föråldrade maskinparken, som utgör ett hinder för att Gnutti skall fortsätta att 

utvecklas inom tekniken menar Piesack (2017). Investeringar som idag genomförs har 

ofta kundbelägg i form av ett nytt kontrakt som säkerställer att Gnutti kan skriva av 
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maskinen under kontraktstiden. Gnutti:s strategiska förhållningssätt beträffande 

investeringar till maskinparken betyder att företaget har en låg riskaptit, i enlighet 

med Power (2004) diskussion om korrelationen mellan strategi och riskaptit. 

Riskaptiten beträffande investeringar särskiljer sig gentemot företagets strategiska 

målsättning att leda den tekniska utvecklingen, vilket på längre sikt kommer öka 

gapet mellan maskinparken och de tekniska möjligheterna. Detta kommer i sin tur öka 

den företagsspecifika risken hänförlig till Gnutti, till följd av att företaget tappar 

konkurrenskraft gentemot konkurrenter som har en högre riskaptit och genomför 

kontinuerliga investeringar.  

 

Risken i det befintliga investeringsunderlaget har sitt ursprung i koncernens 

finansiella policy. Investeringsunderlaget utgör dock en väsentlig strategisk- och 

företagsspecifik risk som påverkar verksamheten i dagsläget i form av en föråldrad 

maskinpark som föranleder att företaget inte har optimal produktivitet enligt Kejder 

(2017) samt Piesack (2017). Sannolikheten att investeringsunderlaget framöver även 

kommer utgöra en risk är överhängande till följd av att risken utgår utifrån 

koncernens finansiella policy. Vidare bedömer vi att företaget bör beakta risken och 

finna en önskad riskaptit som överensstämmer med övriga delar av företagets 

strategiska målsättningar.  

Påverkan: 7 Sannolikhet: 6 Relevans: 6 

5.3.2 Operationella risker  

5.3.2.1 Fåtal leverantörer  

 

Enligt Gabrielsson (2017) samt Piesack (2017) har företagets komplexa processer 

gjort att företagets operationella verksamhet kräver specifika verktyg och reservdelar, 

vilket endast kan tillhandahållas genom ett begränsat antal leverantörer. Enligt oss 

leder detta till att företaget behöver bibehålla sin leverantörsbas och utarbeta 

långsiktiga samarbeten med sina leverantörer för att brist på råmaterial eller 

reservdelar inte skall utgöra ett hot för Gnutti:s operationella verksamhet, vilket även 

påpekas av Piesack. En viktig aspekt som Gabrielsson poängterar är att Gnutti, likt på 

kundsidan, nyttjar sig av kontrakt med leverantörer som innehåller klausuler som 

skall gradera företaget gentemot risker hänförda till prisfluktuationer. Genom dessa 

klausuler anser vi att Gnutti Carlo Sweden skulle kunna nyttja möjligheten att 

konsolidera avtalen med företagets leverantörer och på så vis erhålla fördelaktigare 
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avtal, vilket även Gabrielsson konstaterar. Vidare kontrollerar och granskar Gnutti 

kontinuerligt leverantörernas finansiella ställning för att kunna identifiera och 

diversifiera företagets risk, vilket enligt Power (2004) samt Engle (2017) visar hur 

stor risk organisationen är villig att exponera sig emot. I och med att leverantörer 

indirekt påverkas av externa faktorer i fordonsindustrins fluktuationer kan vi 

konstatera att företagets leverantörer kan ha en betydande påverkan på Gnutti:s 

verksamhet. Utifrån våra intervjuer kan vi urskilja att sannolikheten för att detta 

skulle ske är ganska låg, då företaget idag genomför kontinuerliga kontroller av sina 

leverantörer samt besitter ett säkerhetslager av nyckelkomponenter.    

Påverkan: 4 Sannolikhet: 4 Relevans: 5  
 

5.3.2.2 Föråldrad maskinpark  

 

Genom våra observationer på fabriken i Alvesta kan vi konstatera att företaget i 

nuläget besitter en maskinpark där vissa delar kan anses vara föråldrad. Detta framgår 

även av våra intervjuer med Kejder (2017), Oldenstedt (2017) samt Piesack (2017) 

där respondenterna beskriver att maskinparken idag generellt sett håller en bra 

grundnivå, men att nyinvesteringar skulle möjliggöra teknisk utveckling och förbättra 

maskinparken. Vidare konstaterade vi att företagets maskinpark i dagsläget innehåller 

en hel del kritiska punkter, Härdverket samt Tvätten, som kan förklaras av den 

föråldrade maskinparken.  

 

Med vår empiriska bakgrund finner vi en koppling till Gnutti:s finansiella policy, 

analysavsnitt 5.3.1.4, där nyinvesteringar utan nya kundkontrakt inte leder till positiva 

kassaflöden, vilket därmed innebär att företaget frånsäger sig möjligheten för 

nyinvesteringar. Vi kan konstatera att det finns en risk när företaget är alltför 

fokuserat på cash flow, vilket även påpekas av Kejder samt Piesack. Enligt detta 

tillvägagångssätt finner vi att Gnutti frånsäger sig möjligheten att erhålla teknisk 

utveckling och istället riskerar att tappa konkurrenskraft gentemot företagets 

konkurrenter, vilket är en av företagets strategiska målsättningar. Nyinvesteringar 

skulle föranleda möjligheten till en ökad kompetensutveckling och samtidigt ge en 

ökad riskspridning för Gnutti, vilket även Piesack påpekar i vår intervju. Dock 

poängterar Gabrielsson att den tekniska utvecklingen och nyinvesteringar inte är 

svaret på företagets konkurrenssituation. Vi finner att koncernens finansiella policy 
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påverkar hur företaget ser på nyinvesteringar och är motstridig gentemot företagets 

övriga strategiska målsättningar. Trots att ökad produktivitet kan erhållas, enligt 

Kejder samt Piesack, förhåller sig företaget till koncernens riktlinjer. Detta föranleder 

att vi bedömer risken som företagsspecifik även om risken uppstår till följd av 

koncernens finansiella policy. Vidare uppskattar vi sannolikheten som hög att 

maskinparken förbli föråldrad till följd av utelämnade investeringar, något som Gnutti 

bör beakta till följd av sin strategi att tillhandahålla marknaden komplexa lösningar.  

Påverkan: 6 Sannolikhet: 8 Relevans: 7  

5.3.2.3 Härdverket 

 

Baserat på vår empiriska undersökning har vi identifierat produktionsprocessen, 

Härdverket, som en kritisk punkt. Maskinen är den första processen i Gnutti:s 

produktionsprocess där en stor del av råmaterialet bearbetas innan materialet kan 

hanteras. För närvarande är Härdverket den enda maskinen som kan utföra denna 

förädlingsprocess och vid eventuella störningar riskerar den därmed att påverka delar 

av den operationella produktionsprocessen (Kejder 2017 och Piesack 2017). Faktum 

kvarstår dock att delar av verksamheten inte påverkas av eventuella störningar, vilket 

leder till att vi bedömer att eventuella störningar inte påverkar företagets samlade 

verksamhet i så stor utsträckning. Sannolikheten för att störningar skulle uppstå är 

relativt liten baserat på informationen som vi erhållit genom intervjuer med Kejder 

samt Piesack. För att uppfylla företagets strategiska målsättning om att öka 

produktiviteten anser vi därmed att Härdverket utgör en operationell 

företagsspecifikrisk som är relevant för Gnutti att beakta.  

Påverkan: 6 Sannolikhet: 3 Relevans: 6 

5.3.2.4 Tvätten 

 

Utifrån våra observationer av Alvesta-fabriken finner vi att Tvätten är en av Gnutti:s 

största operationella risker, vilket även styrkts genom våra intervjuer med Gabrielsson 

(2017), Kejder (2017) samt Piesack (2017). Tvätten är den sista processen i det 

operationella flödet, som samtliga komponenter måste genomgå för att uppnå 

kundernas kvalitetskrav. Gabrielsson, Kejder samt Piesack berättar att den nuvarande 

maskinen är föråldrad och störningar sker på kontinuerlig basis, vilket vi även 

observerat under våra observationer. Till följd av att Tvätten utgör en single-point 

maskin som hela flödet är beroende av får störningar en stor inverkan på Gnutti:s 

möjlighet att leverera komponenter inom utsatt tid. Vi anser därmed att Tvätten utgör 
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en av de mest betydelsefulla riskerna för Gnutti att beakta till följd av dess stora 

påverkan och höga sannolikhet att inträffa på regelbunden basis.   

Påverkan: 8 Sannolikhet: 9 Relevans: 8   
 

5.3.2.5 Nytt projekt hos storkund 

 

Kejder (2017) samt Gabrielsson (2017) förklarar att projektet innebär att Gnutti har 

behövt investera i ett flertal nya maskiner. Flödet består av flera singel-point maskiner 

med unika processer, vilket kommer innebära en ökad riskexponering för 

verksamheten. Enligt oss är det tydligt agerande som visar att Gnutti värdesätter 

projektrelaterade investeringar då företaget ser att man kan få tillbaka investeringen 

inom projektets tidshorisont, vilket även poängteras av Oldenstedt (2017) samt 

Gabrielsson. Utifrån Miles et al. (1978), Covin et al. (2000) samt Brustbauer (2016) 

diskussion kan vi dra paralleller till Gnutti:s finansiella policy angående att företagets 

strategi avgör hur riskvilligt företaget är. Genom intervjuerna förklarar 

respondenterna att projektet innebär ökade riskfaktorer däribland annat krävs det ny 

kompetent personal, vilket företaget kontinuerligt beaktar, men som vi tidigare 

identifierat är ett kommande problem för Gnutti. Baserat på detta finner vi att det nya 

projektet varken kommer ha en så hög påverkan eller så hög sannolikhet, då företaget 

är medvetna och beaktar dem projektrelaterade riskerna.   

Påverkan: 5 Sannolikhet: 4 Relevans: 5   

5.3.2.6 Sammanställning av riskerna i tillverkningsprocessen  

 

Det existerar flertal risker som är relaterade till Gnutti:s tillverkningsprocess, såsom 

föråldrad maskinpark, Härdverket, Tvätten och nytt projekt åt storkund, som är 

företagets kärnverksamhet. Vi har genom våra intervjuer, med Kejder (2017) samt 

Piesack (2017), och observationer konstatera att det förekommer regelbundna 

störningar relaterade till riskerna som påverkar produktionsflödet i hela fabriken. 

Vidare konstaterades att produktionsprocessen i projektet åt storkund bestod av flera 

kritiska moment med single-point maskiner som är oersättliga. Riskerna är 

företagsspecifika och skulle vara möjliga att diversifiera bort, i enlighet med Brealey 

et al. (2014) resonemang, genom nyinvesteringar som skulle komplettera befintliga 

single-point maskiner. Detta skulle minska risken att störningar skulle påverka hela 

flödet i fabriken till följd av att Gnutti skulle ha alternativa maskiner som fungerat 

som backup. Som tidigare nämnts så utgör koncernens finansiella policy en 
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problematisk aspekt vid åtgärdandet av de operationella riskerna, där Kejder (2017), 

Landsing (2017) samt Piesack (2017) påvisar att det är möjligt att investera bort 

riskerna relaterade till den föråldrade maskinparken, Härdverket, samt Tvätten. 

Koncernens finansiella policy kan även beaktas utifrån Brealey & Myers (1981) 

resonemang om att risk och avkastning korrelerat med varandra. Till följd av 

koncernens restriktiva finansiella policy har Gnutti flera single-point maskiner som 

utgör stora risker, men genererar samtidigt maximal avkastning. Vi anser dock att 

Gnutti bör beakta att företaget är ett tillverkningsföretag och den enskilt viktigaste 

processen är att det operationella flödet flyter felfritt. Om det förekommer 

regelbundna störningar existerar risken att kunder drabbas i form av bristande kvalité 

och att leveranser inte framkommer i tid, vilket till följd av företagets koncentrerade 

kundportfölj skulle leda till stora konsekvenser. I enlighet med Andersen & Schøder 

(2010) anser vi därmed att de operationella riskerna är av högsta relevansen för Gnutti 

att beakta.  

5.3.2.7 Bristande uppföljning av de kritiska punkterna i det operationella flödet  

 

Baserat på vår empiriska undersökning kan vi konstatera att det för närvarande inte 

existerade någon detaljerad uppföljning av Tvätten, Härdverket eller nytt projekt åt 

storkund gentemot övriga maskiner i fabrikens operationella flöde. Med utgångspunkt 

ur Gnutti:s målsättning om att öka produktiviteten och sänka företagets conversion 

cost anser vi, utifrån Ljungberg & Larsson (2012) resonemang, att den bristfälliga 

uppföljningen av dessa kritiska punkter inom det operationella flödet är en av de mest 

påtagliga riskerna inom Gnutti:s verksamhet. Utan att följa upp och utvärdera 

nyckelpunkterna, Tvätten, Härdverket samt nytt projekt åt storkund, försvåras 

Gnutti:s möjlighet att uppnå sin strategiska målsättning. Fenomenet överensstämmer 

med Andersen & Schøder (2010) samt Segals (2011) resonemang att operationella 

risker inte beaktas i lika stor utsträckning som de strategiska- och finansiella riskerna. 

Att inte följa upp nyckelmaskiners prestationer kan därmed komma att påverka 

företagets verksamhet i stor utsträckning, i form av minskad produktivitet, vilket 

motsäger sig företagets strategiska målsättning. Denna risk är något som redan 

förekommer och därmed erhåller denna risk ett högt numeriskt värde, då vi finner att 

sannolikheten att den inträffar är hög. Som tidigare konstaterats anser vi att den 
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bristande uppföljning av kritiska maskiner utgör en av de mest påtagliga och 

väsentliga riskerna för Gnutti, vilket medför att den erhåller en hög relevans.  

Påverkan: 7 Sannolikhet: 8 Relevans: 8  

 

5.3.2.8 Uttalat Lean-flöde utan att det praktiseras  

 

På koncernnivå finns det uttalat att samtliga företag i koncernen skall tillämpa ett 

Lean-flöde för att optimera processerna. Detta är även något som Gnutti eftersträvar 

menar Gabrielsson (2017) samt Oldenstedt (2017), då företaget övergått från att ha 

gruppchefer till att idag ha flödeschefer som ansvarar för processerna. I praktiken har 

dock inte Lean-konceptet praktiseras fullt ut, vilket vi har kunnat identifiera under 

våra observationer. De två punkterna där företaget avviker från Lean-konceptet är 

utformningen av fabriken som inte är anpassat för en flödesorienterad verksamhet, 

samt bristfällig uppföljning av nyckelpunkter i det operationella flödet, såsom 

Härdverket och Tvätten. Bristfällig Lean-implementering kan påverka Gnutti om dess 

kunder påverkas av den bristfälliga implementeringen. Flera av Gnutti:s kunder 

nyttjar Just-In-Time, vilket föranleder att de påverkas i hög grad vid förseningar. Vi 

finner den bristfälliga implementeringen av Lean-konceptet som motstridigt gentemot 

företagets riskaptit och förutsättningar. Påverkan av den bristfälliga implementeringen 

av Lean avspeglar sig främst i riskerna, bristande uppföljning av de kritiska punkterna 

i det operationella flödet samt fokuserad kundportfölj, där följdeffekterna av en ett 

bristfälligt Lean-koncept klargörs.  

Påverkan: 3 Sannolikhet: 7 Relevans: 3 

5.3.2.9 Informationssystemets uppbyggnad 

 

Övergången till SAP medför inte bara positiva aspekter i form av ett enhetligt system 

för hela koncernen, utan medför även att informationssystemet drivs av hårdvara både 

i Växjö sam i Italien som kräver ständig uppkoppling. Detta föranleder att riskerna för 

eventuella störningar förskjuts från företaget och påverkas av externa faktorer som 

Gnutti inte kontrollerar över. Som Gustavsson (2017) och Nilsson (2017) påpekar är 

kommunikationen mellan Gnutti och masterdatan för leverantörer och kunder vital för 

att utleveranser till kunder skall ske inom tidsramarna. Vid störningar, är denna 

kommunikation omöjlig och Gnutti riskerar att inte fullfölja utleveranser, vilket till 

följd av att de flesta kunderna nyttjar Just-In-Time får stora konsekvenser. 

Sannolikheten att störningar sker anser vi vara låga på grund av företaget historiskt 
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endast har upplevt vid några enstaka tillfällen. Vidare berättar Gustavsson samt 

Nilsson att om det uppstår problem finns kompetensen inom koncernen för att åtgärda 

problemen. Dock påvisar vi att kompetensen inom företaget även kan vara en 

riskaspekt för Gnutti. Eftersom organisationen är beroende av extern hjälp ifall 

störningar i affärssystemet mellan Sverige och Italien skulle förekomma, vilket skulle 

ha en stor påverkan för den operativa verksamheten.   

Påverkan: 6 Sannolikhet: 2 Relevans: 5 

5.3.2.10 Trovärdig data till prestationsmätningar  

 

Ur vår intervju berättar Kejder (2017) att omstruktureringen 2009 innebar att 

koncernen införde ett Lean-koncept, vilket lett till en flödesinriktad verksamhet. 

Gabrielsson (2017) samt Kejder påvisar att förändringen innebar en omfördelning av 

ansvaret i det operationella flödet. Oldenstedt (2017) menar att den nya 

flödesverksamheten var ett strategiskt beslut av Gnutti som syftade till att företaget 

vill öka de anställdas ansvarstaganden och delaktigheten i det operationella flödet. 

Dock påpekar Piesack (2017) i vår intervju att den nya strukturen inom den operativa 

verksamheten tenderar till att vara bristfällig, då det medfört en tvetydighet angående 

vem som ansvarar för vad inom verksamheten. Enligt oss innebär detta en stor risk 

inom det operationella flödet eftersom det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning 

inom verksamheten vid rapportering av processernas utfall, vilket påpekas av Simons 

(2002). Vidare finner vi att om det finns otydligheter i ansvarsfördelningen kan det ge 

upphov till att kvaliteten och engagemanget vid inrapporteringen kan variera, vilket 

även har poängterats av Kejder samt Piesack. Vidare förklarar Piesack att syftet med 

rapporteringen är att möjliggöra för verksamheten att kunna identifiera flaskhalsar 

samt optimeringsmöjligheter för att på så vis kunna öka företagets produktivitet. 

Enligt oss är det därmed viktigt att företaget bringa klarhet vad rapporteringen syftar 

till och på så vis skapa förståelse bland de anställda. Detta anser vi hade gynnat 

företaget på längre sikt och därmed möjliggöra för företaget att identifiera flaskhalsar 

och optimeringsmöjligheter inom den operativa verksamheten. Utifrån vår analys 

finner vi att felaktig rapportering av utfallen i produktionen kan komma att påverka 

Gnutti:s utveckling beträffande verksamhetens produktivitet, vilket är relevant för 

företaget till följd av dess uttalade målsättningar. Sannolikheten att felaktig data 

rapporteras bedömer vi också som genomsnittlig baserad på två faktorer, det nyliga 
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skiftet av informationssystem samt att syftet med rapporteringen inte framgått till de 

anställda.  

Påverkan: 5 Sannolikhet: 5 Relevans: 6  

5.3.2.11 Kontroll av data i informationsflödet  

 

Ett kritiskt moment som Gustavsson (2017) och Nilsson (2017) belyser inom 

hanteringen av den interna data är avsaknaden av kontroll av data. Enligt 

respondenterna kan detta föranleda att informationen i det interna systemet kan vara 

felaktig till följd av den mänskliga faktorn, då vissa fakturor och leveransaviseringar 

hanteras manuellt. Detta skulle således utlösa en kedjereaktion där kunder och 

leverantörer kan komma att påverkas till följd av att de erhåller felaktiga uppgifter. 

Precis som respondenterna Gustavsson och Nilsson belyser, anser vi att 

organisationen är tight och av våra observationer av arbetsprocesserna existerar de 

hög tilltro till varandras kompetens och prestationer. Utifrån Gustavsson och Nilssons 

svar kan vi konstatera att historiskt har fel förekommit, men att det sker väldigt sällan 

samt att det inte påverkat verksamheten nämnvärt. Därmed fastslår vi att denna risk 

har låg relevans för företaget. Att införa noggrannare kontroller anser vi inte medför 

något mervärde i förhållande till företagets strategi.  

Påverkan: 1 Sannolikhet: 2 Relevans: 1  

5.3.2.12 Cyberattacker  

 

Enligt Gustavsson (2017) och Nilsson (2017) utsätts Gnutti kontinuerligt av olika 

typer av cyberattacker. I dagens globaliserade och digitala samhälle har cyberattacker 

blivit allt vanligare. Gustavsson och Nilsson berättar att företaget är förberett och har 

ett antal olika säkerhetsprogram för att minimera intrång. Respondenterna lyfter fram 

att risker för dataintrång och liknande risker diskuterar företaget på veckobasis inom 

IT-avdelningen. Enligt oss skulle företaget kunna utarbeta en aktiv plan för hur 

företaget skall hantera likartade risker, minska riskernas påverkan samt vara 

förberedda ifall en cyberattack skulle inträffa. Dock finner vi att sannolikheten för att 

detta skulle inträffa som mycket låg, men är alltid väsentlig att beakta.    

Påverkan: 5 Sannolikhet: 1 Relevans: 3 
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5.3.3 Finansiella risker  

5.3.3.1 Valutarisk  

 

I dagsläget försöker Gnutti balansera inköp och försäljning inom de olika valutorna 

för att minska risken för fluktueringar inom valutorna. Utöver detta, vidtar inte Gnutti 

några andra åtgärder för att hantera valutarisken. Oavsett hur Gnutti väljer att agera 

existerar dock marknadsrisken där valutarisken ingår som en av de makroekonomiska 

faktorerna som Muhammad et al. (2012) samt Häntsch & Huchzermeier (2016) 

konstaterar påverkar fordonsindustrin. Beroende på hur SEK förhåller sig till 

utländska valutor kommer kundernas efterfrågan att variera. Sannolikheten att 

valutaförhållandena framöver kan vända till att utgöra en nackdel för Gnutti bedömer 

vi som överhängande stor. Vi anser dock att Gnutti:s starka position på marknaden 

föranleder att företagets kunder är beroende av Gnutti:s kompetens och därmed skulle 

ofördelaktig valuta förhållanden inte påverka Gnutti i så stor utsträckning. Vid 

kvantifieringen av valutarisken bör även hänsyn tas till företagets befintliga hantering 

av valutarisken, vilket vi anser leder till att riskens påverkan är avsevärt lägre än om 

företaget i nuläget inte hanterat valutarisken.  

Påverkan: 4 Sannolikhet: 8 Relevans: 3 
 

5.3.3.2 Ränterisk  

Sammantaget kan vi konstatera att Gnutti, genom koncernens finansiella policy, redan 

har tydliga riktlinjer för hur företaget skall minska den företagsspecifika risken som är 

kopplad till ränterisken. Gnutti:s finansiella policy har medfört att företaget idag kan 

uppvisa en solid soliditet och på så vis även minskat räntans påverkan. Däremot kan 

företaget inte göra något gentemot räntepåverkan på kundernas förändrade 

efterfrågan. Vid en högre räntenivå kommer kundernas eftergång minska på grund av 

att efterfrågan drivs av investeringar, enligt Gabrielsson 2017 och Oldenstedt 2017, 

vilket är dyrare att genomföra i en hög räntemiljö. Enligt oss kommer räntebanan 

därmed att påverka Gnutti:s verksamhet, men att grunden i efterfrågan alltid kommer 

att existera. Sannolikheten för att räntan kommer förändras i framtiden är definitiv, 

men att den stiger kraftigt är inte så sannolikt.  

Påverkan: 6 Sannolikhet: 6 Relevans: 6 
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5.3.4 Sammanställning av kvantifieringen  

 

Som vi beskriver i avsnitt 5.3 har den kvalitativa analysen tagit utgångspunkt ur vårt 

empiriska material och har föranlett att vi kunnat gradera och fastställa numeriska 

värden på varje enskild risk beträffande dess påverkan, sannolikhet och relevans. 

Utifrån Saches et al. (2009) samt Kendrick (2015) resonemang om att företag är i 

behov av att kunna jämföra riskernas samlade riskvärde har vi beräknat samtliga 

riskers risk score för att kunna erhålla ett medelvärde som är enkelt att jämföra för att 

på så sätt kunna urskilja vilka risker som är mest väsentliga att åtgärda utifrån 

Gnutti:s strategiska målsättningar. Beräkningen av riskernas risk score har 

förekommit genom ekvationen nedan och där riskernas risk score sammanställs i figur 

5:2.   

𝑅𝑖𝑠𝑘 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑃å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 ∗ 𝑆𝑎𝑛𝑛𝑜𝑙𝑖𝑘ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑠 
 

Som vi kan urskilja i figur 5:2 existerar det ett brett spann av risk scores, från 2 till 

576, vilket indikerar att samtliga risker inte skall beaktas i en slutlig modell till följd 

av att vissa risker har en minimal inverkan på Gnutti. Detta stödjs även av den 

teoretiska referensramen där Simons et al. (2000) samt Fraser & Simkins (2016) 

konstaterar att 10–20 risker och nyckelmått eller KRI skall beaktas och tillämpas i en 

modell. Sammantaget kan vi konstatera att de tre riskerna som erhåller högst risk 

score är företagsspecifika risker som är kopplade till Gnutti:s operationella 

verksamhet. Mikes (2009) menar att den största utmaningen beträffande operationella 

risker är att kvantifiera riskerna korrekt, vilket skulle kunna utgöra en kritisk 

kommentar till vår kvantifiering av de operationella riskerna. Vi anser dock att det är 

väsentligt att poängterar att vi vid beräkningen av risk scoren har beaktat riskernas 

relevans. Exempelvis erhåller riskerna makroekonomisk påverkan samt koncernens 

finansiella policy låga numeriska värden beträffande dess relevans, trots hög påverkan 

och sannolikhet. Faktorer som makroekonomiska förändringar utgör en del av 

marknadsrisken och är odiversifierbar, enligt Brealey et al. (2014). Därmed anser vi 

att Gnutti inte bör beakta dessa faktorer vid utformningen av en modell som avser att 

understödja företagets beslutsfattande till följd av de kan inge ett riskavert 

beslutsfattande. Wulan & Petrovic (2012) för ett intressant resonemang angående om 

att företag upplever komplexa miljöer som risker istället för möjligheter, vilket vi 

anser utgöra ytterligare ett argument för att makroekonomiska faktorer inte skall 

beaktas vid utformningen av en modell. Varför koncernens finansiella policy erhåller 
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ett lågt numeriskt värde beträffande dess relevans förklaras i att företaget Gnutti Carlo 

Group Sweden inte kan påverka de riktlinjer som företaget erhåller från koncernen. 

Den finansiella policyn påverkar dock Gnutti på företagsnivå och ger upphov till flera 

företagsspecifika risker som är relaterade till det operationella flödet.  

 

Figur 5:2 

Sammanställning av de identifierade riskerna och tillämpningen av QQIR.  

 

Operationella risker som Härdverket, Tvätten och den föråldrade maskinparken, är 

risker som är hänförliga till koncernens finansiella policy. Trots att företaget 

identifierat Härdverket samt Tvätten som nyckelpunkter i det operationella flödet så 

förekommer det bristfällig uppföljning beträffande maskinernas prestationer, vilket 

kan utgöra en delförklaring till varför det förekommer regelbundna störningar i det 

operativa flödet. Vi likt Miles et al. (1978), Covin et al. (2000), Power (2009) och 

Brustbauer (2016) anser att företagets riskaptit skall avspegla sig i företagets strategi. 

Sammantaget kan vi konstatera att Gnutti kan likställas med Brustbauer beskrivning 

av en Prospector. Baserat på detta finner vi flertalet faktorer som indikerar att Gnutti 

har en hög riskaptit däribland företagets målsättning om att vara marknadsledande 

inom den tekniska utvecklingen. Dock anser vi att koncernens finansiella policy 

hindrar företaget att uppnå verksamhetens strategiska målsättningar och ger en 

indikation om en lägre riskaptit.  

Risk-klassificering Risknivå Risk Påverkan Sannolikhet Relevans Risk Score

Operationell Företagsspecifik 12. Tvätten 8 9 8 576

Operationell/Strategisk Företagsspecifik 6. Arbetskompetens och åldrande medelålder 9 7 8 504

Operationell Företagsspecifik 14. Bristande uppföljning av de kritiska punkterna i det operationella flödet 7 8 8 448

Strategisk Branschspecifik 2. Utvecklingen inom fordonsindustrin 8 5 9 360

Operationell Företagsspecifik 10. Föråldrad maskinpark 6 8 7 336

Strategisk Ekonomispecifik 1. Makroekonomisk påverkan 9 10 3 270

Strategisk Företagsspecifik 8. Investeringsunderlag 7 6 6 252

Strategisk Företagsspecifik 4. Koncernens finansiella policy 9 6 4 216

Finansiell Ekonomispecifik 20. Ränterisk 6 6 6 216

Strategisk Branschspecifik 3. Konkurrenssituation 6 4 7 168

Operationell Företagsspecifik 16. Trovärdig data till prestationsmätningar 5 5 6 150

Operationell Företagsspecifik 11. Härdverket 6 3 6 108

Operationell Företagsspecifik 13. Projekt åt storkund 5 4 5 100

Finansiell Ekonomispecifik 19. Valutarisk 4 8 3 96

Operationell Företagsspecifik 9. Fåtal leverantörer 4 4 5 80

Strategisk Företagsspecifik 5. Fokuserad kundportfölj 7 2 5 70

Operationell Företagsspecifik 7. Uttalat Lean-flöde utan att det praktiseras 3 7 3 63

Operationell Företagsspecifik 15. Informationssystemet uppbyggnad 6 2 5 60

Operationell Företagsspecifik 18. Cyberattacker 5 1 3 15

Operationell Företagsspecifik 17. Kontroll av data i informationsflödet 1 2 1 2

Kvantifiering av Risker - QQIR
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Figur 5:3, utgår ifrån beräkningarna i QQIR och illustrerar samtliga identifierade 

risker. X-axeln symboliserar riskens påverkan, medan Y-axeln illustrerar hur stor 

sannolikheten är att risken inträffar samt cirkelns storlek som illustrerar riskens 

relevans i en stigande skala korrelerat med cirkelns storlek. Risker som placera sig 

långt upp i höger hörn kan därmed konstateras vara risker som företag bör undvika 

beträffande att riskerna har en hög sannolikhet att inträffa samt stor påverkan. Dock är 

det väsentligt att beakta cirklarnas storlek, som indikerar vilken relevans de har 

utifrån Gnutti:s perspektiv, där exempelvis risk 12, Tvätten, har betydligt högre 

relevans för Gnutti än risk 1, Makroekonomisk påverkan.  

Figur 5:3 

Graf som illustrera riskernas påverkan, sannolikhet och relevans. 

 

Genomgående under kvantifieringen av riskerna har vi valt att utgå från hur relevanta 

riskerna är för företaget Gnutti. Detta för att vid skapandet av den slutliga 

riskmodellen endast implementera risker som är relevanta för företaget att beakta. Vi 
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har fastställt riskernas relevans utifrån hur stor möjlighet Gnutti har att påverka, 

förutse eller hur stor betydelse risken har för företaget. Detta har gjorts utifrån 

subjektiva bedömningar, vilket Segal (2011) belyser som en av de kritiska punkterna 

inom riskhantering då våra bedömningar varit avgörande. Vi påvisar dock att våra 

bedömningar grundats utifrån intervjurespondenternas svar samt den teoretiska 

referensramen där vi kunnat urskilja ett mönster beträffande vilka risker som skall 

beaktas. Genomgående argumenterar Cynthia et al. (1984) samt Brealey et al. (2014) 

att marknadsrisken är odiversifierbar och inte bör beaktas till följd av att det även kan 

föranleda ett riskavert beslutsfattande. Därmed har vi valt att utesluta risken 1. 

Makroekonomisk påverkan, ur vår slutliga modell trots att den erhåller ett högt risk 

score. Den makroekonomiska påverkan kommer alltid att existera och observeras av 

företaget, men vi påvisar att risken är svår att mäta och följa upp och därmed inte är 

lämplig att integrera i en styrmodell. Vidare har vi valt att utesluta både 4. 

Koncernens finansiella policy samt 8. Investeringsunderlag ur vår slutliga modell. 

Bägge riskerna har sitt ursprung i koncernens finansiella policy och är därmed utanför 

företagets beslutsramar. Att implementera en risk som Gnutti inte kan påverka inger 

inga positiva aspekter och därmed utesluts dem.   

 

Vidare har vi valt att utesluta de tre operationella riskerna, 15. Informationssystemets 

uppbyggnad, 17. Kontroll av data i informationsflödet samt 18. Cyberattacker, som 

erhöll lägst risk score. Vi kan konstatera att dessa risker erhållit låga numeriska 

värden beträffande dess sannolikhet att inträffa, vilket grundar sig på informationen vi 

erhållit från intervjurespondenterna. Risker relaterade till de operationella 

stödprocesserna har varit svåra att observera och därmed får vi förlita oss på den 

kvalitativa informationen som vi erhållit från intervjurespondenterna, vilket 

Zimmermann (2011) påvisar är möjligt då respondenterna kan anses som experter på 

processerna. Ett mönster som vi kan urskilja är att samtliga operationella risker som 

utesluts ur vår slutliga modell är risker som inte är relaterade till Gnutti:s 

tillverkningsprocess utan är risker som är relaterade till stödprocesser i företaget. En 

möjlig förklaring till detta är att det är enklare att urskilja den direkta inverkan som 

störningar i det operationella flödet har, medan det är svårt att bedöma effekterna av 

cyberattacker eller felaktig information i informationsflödet. Detta kan i sin tur 

förklaras av att företaget inte upplevt störningar i stödprocesserna, vilket därmed 

påverkat respondenternas svar beträffande riskernas påverkan. 
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Figur 5:4 

Risker som kommer integreras i vår modell. 

 

Riskerna som kommer implementeras i riskmodellen för Gnutti illustreras i figur 5:4. 

Vi kan konstatera att de operationella riskerna är överrepresenterade gentemot de 

strategiska- och finansiella riskerna. Att de finansiella riskerna, ränterisk och 

valutarisk samt den strategiska risken, utvecklingen inom fordonsindustrin, valts att 

implementeras trots att riskerna drivs av faktorer utanför Gnutti:s kontroll beror på att 

företaget redan idag har åtgärder för hur företaget skall hantera riskerna. Att inte 

nyttja detta anser vi skulle vara ofördelaktigt och inte i linje om vårt syfte att utveckla 

en så bra modell för Gnutti som möjligt.  

5.4 Åtgärder mot risker  

För att urskilja vilka åtgärder Gnutti skall vidta mot de identifierade riskerna är det 

väsentligt att beakta hur åtgärderna påverkar företagets möjlighet att uppnå sin 

strategiska målsättning. Baserat på Moeller (2011) diskussion beträffande åtgärder 

mot risker kan vi konkretisera att det existerar fyra åtgärder; a) Acceptans, b) 

Kontroll, c) Minska, d) Eliminera. Att minska risken innefattar tillämpningen av 

diversifiering, utifrån samma princip som Brealey et al. (2014) beskriver hur företag 

och investerare kan minska sin risk genom att utöka innehaven i en portfölj. Som 

tillvägagångssättet i vår teoretiska beskrivande modell, figur 3:10, illustrerar är 

utgångspunkten företagets strategiska målsättning. Vi menar i enlighet med Culp 

(2002) samt Taran et al. (2014) att genom att utgå ifrån Gnutti:s strategi kan vi 

urskilja vilka risker företaget är villiga att acceptera samt vilka risker Gnutti önskar att 

undvika. Som tidigare nämnts i avsnitt 5.1 har vi kunnat urskilja att Gnutti:s 

Risk-klassificering Risknivå Risk Risk Score

Operationell Företagsspecifik Tvätten 576

Operationell/Starategisk Företagsspecifik Arbetskompetens med stigande medelålder 504

Operationell Företagsspecifik Bristande uppföljning i de kritiska punkterna 448

Strategisk Branschspecifik Utvecklingen inom fordonsindustrin 360

Operationell Företagsspecifik Föråldrad maskinpark 336

Finansiell Ekonomispecifik Ränterisk 216

Strategisk Branschspecifik Konkurrenssituationen 168

Operationell Företagsspecifik Trovärdig data till prestationsmätningar 150

Operationell Företagsspecifik Härdverket 108

Operationell Företagsspecifik Nytt projekt åt storkund 100

Finansiell Ekonomispecifik Valutarisk 96

Operationell Företagsspecifik Fåtal leverantörer 80

Strategisk Företagsspecifik Fokuserad kundportfölj 70
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strategiska målsättningar och direktiv från koncernen är motstridiga, då företaget 

önskar effektivisera sin produktion utan att genomföra investeringar kopplade till nya 

kundprojekt. Baserat på Rochette (2009) samt Samvedi et al. (2013) resonemang 

beträffande avvägningen mellan risk och avkastning vid beslut om åtgärd mot 

riskerna finner vi stöd för att Gnutti bör acceptera vissa risker för att uppnå sin 

strategiska målsättning samtidigt som koncernens finansiella policy beaktas. Detta 

leder vidare till Gnutti:s riskaptit som vi fastställt som hög, frånsett koncernens 

finansiella policy.   

 

Figur 5:5  

Figur som illustrerar vilka åtgärder Gnutti skall vidta mot de identifierade riskerna. 

Risk-klassificering Risknivå Risk Risk Score Åtgärd

Operationell/Strategisk

Operationell

Operationell

Branschspecifik Konkurrenssituationen 168 Acceptera

216 Kontrollera

Kontrollera

96 Kontrollera

Operationell

Finansiell

Operationell

Operationell

Strategisk Branschspecifik
Utvecklingen inom 

fordonsindustrin
360 Kontrollera

Företagsspecifik Fokuserad kundportföljStrategisk Acceptera70

Finansiell

Operationell

Strategisk

Företagsspecifik
Arbetskompetens och 

stigande medelålder
504 Minska

Föråldrad maskinparkFöretagsspecifik

Eliminera448

336 Minska

80 Kontollera

Kontrollera

Minska150

108

TvättenOperationell Företagsspcifik

Företagsspecifik

Bristande uppföljning av 

de kritiska punkterna

Ränterisken

Trovärdig data till 

prestationsmätningar

Nytt projekt åt storkund

Fåtal leverantörer

HärdverketFöretagsspecifik

Valutarisk Ekonomispecifik

Företagsspecifik

Ekonomispecifik

Företagsspecifik

Företagsspecifik

576 Minska

100
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Åtgärderna som rekommenderats grundar sig utifrån Gnutti:s strategi och 

förutsättningar samt den teoretiska referensramen där Brealey et al. (2014) påvisar att 

företagsspecifika risker är möjliga att diversifiera bort. Vi kan urskilja att våra 

rekommenderade åtgärder följer den teoretiska referensramen då operationella 

företagsspecifika risker som erhållit höga risk score föreslagits minska eller helt 

elimineras. Dessa risker, Tvätten, Bristande uppföljning och Föråldrad maskinpark, 

bedöms ha en hög sannolikhet att inträffa i korrelation med att riskerna har en stor 

påverkan på Gnutti. Därmed anser vi de som relevant utifrån företagets strategi att 

minska eller helt eliminera dessa risker. Att riskerna som uppvisar högst risk score är 

operationella risker kan förklaras av Gnutti:s verksamhet. Företagets värdeskapande 

aktiviteter sker i tillverkningsprocesserna och om riskerna skulle inträffa skulle det 

därmed påverka företagets värdeskapande aktiviteter. Detta överensstämmer med 

Andersen & Schøder (2010) konstateranden om att företag bör lägga större fokus på 

operationella risker, då det visat sig att dessa risker leder till större negativa 

värdeförändringar än andra risker.  

 

Ett annat mönster vi kan urskilja från våra rekommenderade åtgärder som 

överensstämmer med diskussionen beträffande marknadsrisken är att utvecklingen 

inom fordonsindustrin och konkurrenssituationen skall kontrolleras eller accepteras. 

Cynthia et al. (1984) argumenterar för att marknadsrisken inte är möjlig att frånsäga 

sig och därmed anser vi att Gnutti istället bör beakta förändringar i omvärlden som 

möjligheter och inte som risker med negativ inverkan. Slutligen kan vi konstatera att 

risker som bedöms ha låg sannolikhet att inträffa, oavsett om de är operationella, 

strategiska eller finansiella bör kontrolleras eller accepteras baserat på avvägningen 

mellan risk och avkastning då risker med låg sannolikhet att inträffa möjliggör en hög 

riskjusterad avkastning för Gnutti.  

5.5 Riskmodell  

Vid utformandet av en riskmodell är det väsentligt att beakta vad syftet med 

riskhantering är. Utifrån den teoretiska referensramen har vi kunnat urskilja flera 

infallsvinklar, men utgångspunkten i vår riskmodell är Hetland (2003) och Walters 

(2007) resonemang om att riskhantering ämnar hantera eventuella händelser som i 

framtiden kan ske och utgöra en risk för företaget. Den empiriska undersökningen 

givit oss ett underlag för att identifiera händelser som utgör risker för företaget, vilka 
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både kan relateras till marknaden, enskilda maskiner eller andra faktorer hänförliga 

till Gnutti. Riskmodellen ämnar dock inte eliminera alla risker, vilket skiljer sig 

gentemot det äldre COSO-ramverket som Romney & Steinbart (2015) beskriver 

endast antydde att företag skulle frånsäga sig alla risker. Vi menar att företag bör vara 

exponerade mot risker till följd av den positiva korrelationen mellan risk och 

avkastning som Brealey et al. (2014) identifierat. Om inte vår riskmodell hade beaktat 

denna aspekt hade Gnutti:s verksamhet blivit oerhört begränsad och vi kan anta att 

konkurrenter som exponerat sig mot större risker snabbt hade haft en fördelaktig 

konkurrenssituation jämfört med Gnutti. Enligt oss leder dagens globala marknad som 

Lindvall (2011) samt Nilsson et al. (2010) beskriver att företag är mer exponerade 

mot marknadsrisken. Olika branscher har även unika förhållanden att förhålla sig till, 

där vi likt Muhammad et al. (2012), Isac & Bâgu (2010) samt Häntsch & 

Huchzermeier (2016) kunnat konstatera, utifrån vårt empiriska material, att aktörer i 

fordonsbranschen är särskilt exponerade mot marknadsrisken till följd av att 

fordonsindustrin påverkas av flera makroekonomiska variabler.   

 

För att kunna klargöra vilka åtgärder Gnutti skall vidta mot våra identifierade risker är 

det väsentligt att beakta hur företaget skall följa upp och kontrollera respektive risk 

och åtgärd. Som vi beskrev under avsnitt 5.3 har vi valt att utesluta ett antal risker, på 

grund av makroekonomiska faktorer samt koncernrelaterade risker som står utanför 

Gnutti:s påverkan. Därmed skall vi följa upp samt ge förslag på åtgärder utifrån de 

resterande 12 riskerna, vilket överensstämmer med Fraser & Simkins (2016) 

resonemang angående antalet risker som skall beaktas i en modell. Utifrån de 

identifierade riskerna är det viktigt att kontinuerligt beakta företagets strategi och den 

riskaptit företaget är villig att ta. Utöver strategin och riskaptiten är det väsentligt att 

processerna inom Risk Management även måste beakta organisationens 

verksamhetsstyrning. Detta menar Graham (2004), Chenhall & Langfield-Smith 

(2007), Alviniussen & Jankensgard (2009) samt Kraus & Lehner (2012) skapar en 

tydlighet för att kunna identifiera företagets riskexponering och på så vis kunna uppnå 

företagets strategi. Genom att beakta dessa faktorer tillsammans med företagets 

övergripande strategi menar vi att modellen konstrueras utifrån ett holistiskt 

perspektiv och därmed inte endast beakta riskernas negativa aspekter utan även 

möjligheterna som riskerna medför och hur dem kan föranleda till att Gnutti uppnår 

sina strategiska målsättningar. Samtidigt har det varit väsentligt att beakta att 



 103 

modellen skall vara tillämpbar och inte efterlikna det komplexa ramverket, COSO, 

som uppvisat brister beträffande dess omfattning och implementeringsmöjligheter 

enligt Leitch (2005).  

 

Chenhall & Langfield-Smith (2007) beskriver att företag använder sig av 

prestationsmått för att följa upp och erhålla information beträffande hur verksamheten 

presterar. Detta är något vi även har applicerat i vår modell, där ett antal KRI och 

prestationsmått har integrerats för att följa upp och kontrollera riskerna. Davies et al. 

(2006) konstaterar att företagsledare önskar utforma proaktiva KRI som skall fungera 

som ledande indikatorer beträffande riskernas sannolikhet att inträffa. Vi har 

konstaterat att sådana mått är oerhört svåra att konstruera och istället fokuserat på 

simpla reaktiva mått kopplade till de specifika riskerna, som skall ge Gnutti värdefull 

information beträffande hur riskerna och den relaterade verksamheten utvecklas. 
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Figur 5:6  

Riskmodell för Gnutti. 
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Tillvägagångssättet för skapandet av modellen har följt den teoretiska konceptuella 

modellen, figur 3:10, där nu steg 6 och 7 illustreras i figur 5:6. Sammantaget kan vi 

konstatera att modellen består av förslag på specifika åtgärder för hur Gnutti skall 

åtgärda de riskerna som identifierades under den empiriska undersökningen. Vissa 

risker har inte erhållit några KRI till följd av att sådana mått har ansetts vara för 

komplicerade eller att mått inte skulle tillhandahålla någon relevant information som 

skulle främja Gnutti:s möjlighet att uppnå sina strategiska målsättningar. En mer 

utförlig beskrivning av varje åtgärd, återfinns i bilaga 8.3.2.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att modellen belyser och lämnar förslag på 

flera av de risker som identifierades under den empiriska undersökningen. Vidare 

illustrerar modellen föreslagna ansvarsområden, under vilken tidsaspekt risken bör 

kontrolleras, samt vilken information uppföljningen skall tillhandahålla Gnutti. 

Genom att vidta åtgärderna ser vi bland annat att företagets operationella verksamhet 

lyfts upp och erhåller ökat fokus inom Gnutti:s riskhantering. Likt Protiviti (2006), 

Al-Amir & Davydovs (2016) och Karaseva (2016) har vi under studien kunnat 

konstatera att Gnutti tidigare fokuserat på de strategiska- och finansiella riskerna, där 

företaget haft aktiviteter som påminner om en aktiv riskhantering, och glömt bort de 

operationella riskernas betydelse. Genom att tillämpa modellen och åtgärda företagets 

operationella risker kan Gnutti skapa ett mervärde och samtidigt stärka både sin 

strategiska- och finansiella position till följd av ökad produktivitet, konkurrenskraft 

och flexibilitet, vilket överensstämmer med företagets strategi. Genom att 

kontinuerligt beaktat Gnutti:s strategi har modellens föreslagna åtgärder bearbetats 

fram för att främja företagets samlade strategi, vilket Cynthia et al. (1984) konstaterar 

är väsentligt för att generera positiva effekter av riskhantering.  

5.6 Reflektioner över vår modell  

Inom Risk Management finns i dagsläget enbart ett utarbetat ramverk, COSO, som 

beskriver hur företag kan integrera ERM i sin verksamhetsstyrning. Bowling & 

Rieger (2005), Leitch (2005), Williamson (2007) samt Mikes & Kaplan (2013) har 

argumenterat för att ramverket är alltför generellt, vilket har medfört svårigheter med 

att tillämpa ramverket i specifika företag. Genom vår empiriska undersökning av 

Gnutti har vi kunnat konstatera att det existerar specifika risker som är unika för 

företagets verksamhet. Med specifika risker syftar vi främst på de operationella 
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riskerna som vi kunnat konstatera utifrån vårt empiriska material kan vara väldigt 

specifika och bestå av enskilda processer eller maskiner. På den punkten anser vi att 

COSO brister, vilket motiverar till att ramverket i dagsläget inte är tillämpbar och 

generaliserbar till företags unika situation. Baserat på denna grund har vi framställt en 

specifik modell för Gnutti. Utifrån tillvägagångssättet i den teoretiska beskrivande 

modellen, figur 3:10, avser vår framtagna riskmodell att ta hänsyn till företagets 

specifika risker och unika verksamhet. Då riskmodellen tar hänsyn till företagets 

unika situation möjliggör det för organisationer att överkomma de brister som idag 

påvisats i COSO ramverket. Vi finner därmed att tillvägagångssättet i den teoretiskt 

beskrivande modellen kan generaliseras och anpassas utifrån vår framtagna 

riskmodell till andra företag inom helt andra branscher än just fordonsindustrin.  

 

Det existerar dock flera likformigheter mellan vår framtagna modell och COSO. Den 

främsta likheten finner vi i modellens utgångspunkt, där båda modellerna utgår ifrån 

företagets strategi. Argumentationen bakom detta förfarande finner vi i utvecklingen 

inom riskhantering, att gå från ett silos perspektiv till ERM och ett holistiskt 

perspektiv. Att utgå från strategin och ha ett holistiskt förhållningssätt anser vi är 

nyckeln till att både COSO och vår modell rekommenderar olika åtgärder till skilda 

risker beträffande hur risken inverkar på företagets möjlighet att uppnå sin strategiska 

målsättning. Generellt kan vi dock konstatera att COSO lägger större vikt vid 

kringaktiviteter som att analysera företagsledningen, företagskulturen, 

kommunikationen inom företaget och hur det skall överensstämma med företagets 

riskaptit. Här skiljer sig vår modell från COSO, då vår modell, vars tillvägagångssätt 

illustreras i figur 3:10, fokuserar på verksamheten och dess processer. Detta ser vi 

som en faktor till varför vår modell är lättare att applicera och generalisera till andra 

företag och branscher. Vi finner framförallt att detta möjliggör för mindre- och 

medelstora företag, där resurserna för att genomföra omfattande analyser av 

företagsledning, kulturen och samtidigt utföra övriga processer inte existerar. Genom 

att konkretisera den teoretiska referensramen inom riskhantering och utgå från ett 

medelstort företag anser vi att vi har skapat en modell som är applicerbar och 

praktiskt användbar inom andra branscher och företag.  

 

Utifrån skapandet av vår specifika modell för Gnutti kan vi konstatera att 

operationella risker utgör merparten av riskerna som är hänförliga till 
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underleverantörer inom fordonsindustrin. Vid en första anblick inom Gnutti 

uppfattades strategiska- och finansiella risker som de riskerna med störst påverkan 

och relevans för företagets fortsatta verksamhet. Detta är även en bild som erhålls från 

Muhammad et al. (2012) samt Häntsch & Huchzermeier (2016) diskussion som 

påvisar att makroekonomiska förändringar är den enskilt största risken för företag 

inom fordonsindustrin. Vår modell indikerar även detta fenomen då makroekonomisk 

påverkan erhåller högst värden beträffande dess påverkan och sannolikhet att inträffa, 

men vi ställer oss frågande hur relevant det är för företag likt Gnutti att beakta denna 

risk vid styrning av den operationella verksamheten som är underleverantörers 

kärnverksamhet. Fenomenet att underleverantörer prioriterar att beakta strategiska- 

och finansiella risker utanför företagens kontroll är något vi anser kan generaliseras 

till samtliga underleverantörer, då även andra aktörer som Bulten (2016) samt Volvo 

(2016) konstaterat att strategiska- och finansiella risker i högsta grad påverkar aktörer 

inom markanden. Vi bedömer att detta fenomen existerar till följd av att aktörerna 

inom fordonsindustrin upplever att verksamheten fluktuerar med konjunkturcykeln, 

precis som Gnutti:s VD, Oldenstedt (2017) belyser och att detta uppfattas som 

strategiska- och finansiella förändringar i omvärlden. Detta påverkar sedan företags 

syn på relationen mellan strategiska-, operationella- och finansiella risker där 

strategiska och finansiella erhåller ökat fokus gentemot de operationella riskerna. Vi 

påvisar dock utifrån vår modell att underleverantörer bör fokusera på att hantera och 

åtgärda interna operationella riskerna. Företag kan påverka och hantera dessa risker i 

större utsträckning och därmed optimera kärnverksamheten oavsett var vi befinner oss 

i konjunkturcykeln, vilket leder det till effektivare och ökad produktivitet i 

verksamheten.  
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6. Slutsats  
 

är presenteras studiens resultat där studiens frågeställning, syfte, samt 

teoretiska- och praktiska relevans ämnas besvaras. Avslutningsvis redogör vi 

för våra egna reflektioner över studien samt lämnar förslag på fortsatt forskning inom 

Risk Management.  

 

 Vad är risk och går risk att undvika?  

 

Utifrån ett teoretiskt perspektiv finner vi att risk är en synonym till begreppet 

osäkerhet. Osäkerhet används för att beskriva okända utfall av framtida händelser. 

Utfallen av icke kända händelser har möjlighet att leda till antingen en värdeförlust 

eller värdeskapande beroende på hur den osäkra händelsen faller ut. För att särskilja 

positiva utfall från negativa utfall kan vi konstatera att risk och möjlighet används, där 

risk relaterar till det potentiella utfallet som medför en negativ värdeförändring. 

Vidare kan vi konstatera att risk syftar på framtida händelser som företag önskar 

undvika. I teorin är det dock omöjligt för företag att frånsäga sig samtliga risker till 

följd av att marknadsrisken och andra odiversifierbara risker existerar, vilket 

illustreras i figur 3:2. Diversifierbar- och odiversifierbara risker utgör en typ av 

klassificering, men i ett teoretiskt perspektiv existerar det flera olika klassificeringar 

som indikerar riskens egenskaper, ursprung och om risken går att undvika. 

 

Baserat på vår empiriska studie kan vi dock konstatera att risk endast beaktas medföra 

negativa konsekvenser och därmed förbises möjligheten att erhålla en positiv 

värdeförändring. Vi bedömer att detta kan förklaras av ett bristande ramverk inom 

riskhantering, vilket leder till en bristfällig kunskap om risk. Till följd av att risk i 

allmänhet beaktas medföra negativa konsekvenser har företag en uttalad riskhantering 

för att externt uppvisa strategisk medvetenhet, vilket skapar felaktiga incitament 

internt och föranleder ett riskavert beslutsfattande samt felaktiga prioritering av risker 

i verksamheten.   

 

 Vilka strategiska-, finansiella-, samt operationella risker är Gnutti:s verksamhet 

exponerad emot?  

 

H 
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Figur 6:1  

Sammanställning över de identifierade strategiska-, operationella- och finansiella 

riskerna. 

 

Genom vår empiriska undersökning av Gnutti har vi kunnat urskilja riskerna som 

illustreras i figur 6:1. I analysen kunde vi även fastställa riskernas olika 

klassificeringar där vi kan urskilja att Gnutti är främst exponerad mot operationella, 

företagsspecifika risker. Vi finner en logisk förklaring till detta baserat på Al-Amir & 

Davydovs (2016) definition av att operationella risker består av bristande eller 

felaktiga interna processer. Utifrån Gnutti:s tillverkningsprocess existerar det flera 

processer som har identifierats som bristande eller felaktiga. Vidare kan vi även 

konstatera att det existerar fler strategiska- än finansiella risker. Vi har dock kunnat 

urskilja flera aktiviteter som påvisar att Gnutti tidigare haft en form av riskhantering, 

exempelvis sin uttalade strategigrupp samt att det existerat finansiell policys. Vidare 

har vi även kunnat konstatera att koncernens finansiella policy inte bör beaktas som 

en företagsspecifik risk för Gnutti, utan bör beaktas som en koncernrelaterad risk 

utanför företagets kontroll.  Baserat på vår studie av Gnutti kan vi anta att liknande 

tillverkningsföretag har en likartad situation, där företagen fokuserar på externa 

faktorer till följd av att man verkar inom en makroekonomiskt driven bransch. 

Därmed förbiser tillverkningsföretag generellt de interna riskerna, vilket vi anser 

företagen bör fokusera mer på till följd av att det är här företagets värdeskapande 

aktiviteter bedrivs. 
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 Hur kan en modell utformas för att styra och hantera risker i Gnutti:s 

verksamhet?  

 

 
 

Figur 6:2  

Riskmodell för Gnutti.  
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- Daglig rapportering av maskinens 

prestationer

- Veckovis utvärdering av de 

rapporterade prestationsmåtten

- Hur stor andel av den 

planerade drifttiden som 

används till produktion 

- Hur stor andel produkter 

som produceras mot planerat 

antal 

- Andel kassaktioner 

Flödeschefer

Arbetskompetens och 

stigande medelålder
Minska

- Få in fler ungdomar i industrin och 

söka kompetens inom andra 

marknader

- Medelåldern på fabriken
HR- och 

fabriksansvarig
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Modellen som framställts för Gnutti har utvecklats utifrån vår teoretiska beskrivande 

modell, 3:10, som konstruerats utifrån den befintliga referensramen inom Risk 

Management. Den teoretiska beskrivande modellen förklara hur företag kan gå 

tillväga för att tillämpa Risk Management och hantera risker i syfte om att minska 

osäkerheten i verksamhet och främja företagets beslutsfattande. Gentemot COSO så 

fokuserar vår modell på huvudaktiviteterna inom Risk Management och möjliggör 

därmed att små- och medelstora företag har möjligheten att utveckla en specifik 

riskhanteringsmodell för deras specifika verksamhet.  

 

Den specifika modellen som konstruerats för Gnutti:s verksamhet indikerar att 

underleverantörer inom fordonsindustrin främst kan åtgärda och optimera sin 

verksamhet genom att beakta de interna, operationella riskerna. Till följd av att vi 

utgått från Gnutti:s marknadsförutsättningar och strategi, som kan generaliseras till 

många aktörer inom tillverkningsindustrin då effektivitet och produktivitet 

eftersträvas. Kan vi urskilja att det främst är företagsspecifika risker som påverkar 

huruvida företaget uppnår intern effektivitet och produktivitet. Detta överensstämmer 

inte med situationen i dagsläget, då Gnutti främst prioriterar att hantera och åtgärda 

strategiska- och finansiella risker. Denna företeelse antar vi kan generaliseras till 

andra aktörer inom fordonsindustrin då branschen upplever makroekonomiska 

fluktuationer som den drivande faktorn bakom kundernas efterfrågan. Vi ställer oss 

dock frågande huruvida marknadsrisken och risker utanför Gnutti:s kontroll bör 

eftersträvas att åtgärdas och tillämpas i en riskhanteringsmodell som ämnar 

understödja företags styrning, då dessa risker är utanför företagens kontroll. Därmed 

har vår slutliga modell för Gnutti antigen uteslutit, accepterat eller valt att kontrollera 

risker utanför företagets kontroll och istället fokusera på att minska eller eliminera 

risker som Gnutti kan påverka. Genom att utgå ifrån vår specifika modell kan företag 

inom fordonsindustrin erhålla riktlinjer hur företag kan beakta, åtgärda samt följa upp 

risker som kan anses vara generella för industriföretag.  

 

Sammanfattningsvis har vi under studien utvecklat en modell som beskriver 

tillvägagångssättet för hur företag kan framställa en specifik modell utifrån den 

befintliga referensramen. Vidare har vi framställt en specifik modell för Gnutti, som 

skall underlätta styrningen av företaget med hänseende till företagets specifika risker. 

Resultatet av modellen pekar på att underleverantörer inom fordonsindustrin bör 
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skifta fokus från strategiska- och finansiella risker utanför företagens kontroll, till att 

åtgärda de företagsspecifika operationella riskerna för att uppnå sina strategiska 

målsättningar.  

6.1 Egna reflektioner 

Grunden till studien har varit att utveckla forskningen inom Risk Managements 

tillämpning inom en specifik bransch och utifrån ett specifikt företag. Historiskt sett 

är den teoretiska referensramen inom Risk Management med fokus på ett enskilt fall 

ett relativt outforskat område, då flertalet av de tidigare studierna som genomförts har 

gjorts utifrån en kvantitativ utgångspunkt. Med hänsyn till referensramen beskriver ett 

antal författare att det existerar ett gap inom Risk Management som styrverktyg, som 

inte är ett tillräckligt utstuderat område. Med denna utgångspunkt fann vi det 

intressant att göra en djupgående studie på ett specifikt företag, för att kunna bidra till 

forskningen inom området. Med vår djupgående enfallsstudie på Gnutti Carlo Sweden 

ämnar vi fylla det existerande gapet inom Risk Management som forskningsområde. 

Denna studie har endast genomförts på ett tillverkande företag inom fordonsindustrin, 

vilket gör det intressant att på ett djupare plan kunna analysera deras verksamhet och 

på så vis skapa en specifik modell för Gnutti. Vi finner även att det är värt att nämna 

att genom vårt tillvägagångssätt möjliggör det för Gnutti att erhålla en objektiv 

bedömning av företagets agerande och hantering av verksamhetens riskexponering. 

Förhoppningen med vår studie har varit att konstruera en beskrivande teoretisk modell 

utifrån den befintliga referensramen. För att möjliggör att andra liknande små- samt 

medelstora företag kan finna en praktisk nyttja av vårt tillvägagångssätt för att sedan 

kunna skapa en specifik modell för verksamheten. Vidare finner vi därmed att vår 

beskrivande teoretiska modell är generaliserbar och kan tillämpas inom andra 

branscher och företag.    

 

Slutligen kan de vara väsentligt att beakta att vi fått förlita oss på respondenternas 

svar som erhållits under intervjuprocessen vid kvantifiering av de identifierade 

riskerna. Till följd av tidsaspekten har vi inte haft möjlighet att gå igenom samtliga 

avdelningar lika grundligt eller sätta oss in i företagets informationssystem. En sådan 

studie skulle vara mycket mer omfattande, men inte möjlig att genomföra inom den 

angivna tidsramen för examensarbetet. Därmed kan våra bedömningar ibland bli 

påverkade av respondenternas sätt att svara eller hur vad respondenterna väljer att 
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förmedla för information. Vår utgångspunkt har dock varit att Gnutti önskar erhålla 

oss den mest korrekta informationen då företaget önskade en objektiv syn på 

företagets riskhantering.  

6.2 Förslag på vidare forskning  

Med utgångspunkt ur vår studie finner vi att Risk Management är ett område som 

alltid kommer att utvecklas och vara viktigt för företag att beakta. Därmed anser vi att 

det skulle behövas genomföras fler djupgående enfallsstudier inom Risk Management 

på andra företag och inom andra branscher för att kunna utveckla forskningen. Fler 

djupgående studier inom området skulle skapa nya incitament till att utveckla det 

befintliga ramverket, COSO, till att bli mer kompatibelt för små- och medelstora 

företag eller grunden till ett nytt ramverk som tar hänsyn till COSO:s brister. Vi finner 

även att vår framtagna modell skulle behövas användas inom fler branscher och 

företag för att kunna finna förbättringar och brister med modellen. Vidare hade 

genomförandet av fler djupgående studier med vår teoretiskt beskrivande modell 

skulle bidra till en förbättrad riskhanteringsmodell. 

 

Vidare anser vi att ytterligare djupgående studier skulle kunna genomföras på Gnutti:s 

andra fabriker för att se om våra identifierade risker stämmer överens med företagets 

andra anläggningar. Dessa djupgående studier skulle därmed kunna sammanställas i 

en omfattande Risk Management studie för hela Gnutti Carlo Sweden för att på så sätt 

erhålla en genomgående analys av företagets riskexponering och dagens 

riskhantering. Även studier som avser hantera en hel koncern och inte ett enskilt 

företag är förslag på ämnen som skulle vidareutveckla forskningen inom Risk 

Management. Vi har även under studiens gång kunnat konstatera att strategiska- och 

finansiella risker haft fokus i både litteratur och hos företag. Att genomföra studier 

beträffande vilka risker som har störst betydelse för företag skulle även vara intressant 

att se i framtida forskning.  
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8. Bilagor  

 8.1 Företagsförfrågan  

Sammanfattning  
Bakgrund: Till följd av samhällets utveckling ökar företags exponering mot den 

globala marknaden. Eftersom företag idag integrerar och verkar på en mer global 

marknad tillkommer det väsentligt fler risker och hot som kan komma att påverka 

företags verksamhet. Utifrån detta har Risk Management kommit att få en allt större 

del i företags verksamhetsstyrning. Risk Management är ett begrepp som omfattar 

företagets totala risk, men kan även brytas ner i specifika arbetsprocesser eller 

finansieringsrisker. Studier visar att företag som hanterar verksamhetens risker 

redovisar en högre avkastning på eget kapital till följd av ökad förståelse och vetskap 

om organisationens risker.  

 

Potentiella arbetsområden: Finansiella- och Operationella risker 

 Utformning av ett prestationsmätningssystem som beaktar företagets risker 

och skall bistå med värdefull information om hur ni bör styra Er verksamhet.  

 Utformningen av Ert kalkylsystem, är det tillräckligt stora felmarginaler 

inräknade, är alla påverkande parametrar inkluderade i kalkylen?  

 Eller om det är någon specifik arbetsprocess eller arbetsområde ni önskar få 

utvärderade utifrån ett riskperspektiv?  

 Om ni har andra förslag på relevant uppdrag är vi öppna för förslag.  

 

Syfte: Vi ämnar bidra till er verksamhet baserat på era önskemål utvärdera och 

utveckla er Risk Management.  

 

Omfattning: Detta är en masteruppsats vid Linnéuniversitetet, Ekonomihögskolan. En 

masteruppsats omfattar 30 högskolepoäng och sträcker sig från den 16 januari till den 

26 Maj 2017.  

 

Kort om oss: Blivande Civilekonomer, inriktning controller.  

Fredrik Olsson: Meriter som snöläggare hos Skistar i Sälen samt strukturerat och 

koordinerat kalkylmallar för ABB inom Service och After Sales i Karlskrona. 24 år 

med egenskaper som ansvarsfull och strukturerad.  

 

Viktor Olsson: Meriter som framgångsrik fotbollsspelare, aktiestrateg vid Unga 

Aktiesparare, Växjö och säljare på Clas Ohlson. 22 år med ambitioner om att ständigt 

utvecklas.  
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Till följd av vår utbildning och våra praktiska och teoretiska kunskaper är vi insatta 

inom finansiella och operationella risker. Med bakgrund av detta önskar vi öka våra 

kunskaper inom risk management och bidra till Företags namn verksamhet. Risk 

Management innefattar ett brett spektrum av potentiella områden att studera och 

utvärdera. Exempel på potentiella uppdrag skulle vara utformning av ett 

prestationsmätningssystem som beaktar företagets risker och skall bistå med värdefull 

information om hur ni bör styra Er verksamhet. Andra exempel kan vara 

utformningen av Ert kalkylsystem, är det tillräckligt stora felmarginaler inräknade, är 

alla påverkande parametrar inkluderade i kalkylen? Eller om det är någon specifik 

arbetsprocess eller arbetsområde ni önskar få utvärderade utifrån ett riskperspektiv? 

Om ni har andra förslag på relevant uppdrag är vi öppna för förslag.  

 

Varför vi just vänder oss till Er ___________ är till följd av företagets magnitud och 

positionering på marknaden. Genom att utföra ett gediget examensarbete hos Er 

besitter vi både värdefull kunskap och merit av att bidragit till Er verksamhet.  

 

Kontaktuppgifter:   

Viktor: 072 – 716 41 53, vo222bh@student.lnu.se  

Fredrik: 076 – 889 88 01, fo222ce@student.lnu.se  
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8.2 Intervjuguider  

8.2.1 Intervjuguide 1 - för personal med ledande befattning inom Gnutti  

 

Intervjurespondent 

Namn: 

Befattning/Tjänst på företaget: 

År i företaget: 
 

A. Koncernrelaterade frågor 
 

 Hur ser ägarstrukturen ut i företaget? Är Familjen Carlo ensamma ägare eller 

finns det andra ägare?  
 

 Vad skiljer Ljunghälls och dess tillhörande bolags (i Tjeckien och China) 

verksamhet mot övriga av Gnutti:s produktionsanläggningar?  
 

 På koncernnivå, är företagets produkter nischade mot delkomponenter till 

tunga fordon. Skiljer sig de olika fabrikernas produktion åt i Sverige?  
 

B. Verksamhetsstyrning 
 

 Hur ser organisationsstrukturen eller ansvarsfördelningen ut inom 

produktionen på fabriken i Alvesta?  
 

 Hur ser kopplingen mellan ekonomi- och produktionsavdelningarna ut? Hur 

sker rapportering däremellan?  
 

 Inom verksamheten och produktionen vilka prestationsmått nyttjar ni idag?  
 

 Vad använder ni informationen som genereras från prestationsmätningar till? 

Tittar man någonsin tillbaka på historisk data för att urskilja mönster 

beträffande kassationer osv? 
 

 Skiljer sig organisationsstrukturen/ansvarsfördelningen på Gnutti:s fabriker i 

Sverige? 
 

 Hur kommer det sig att ni inför SAP, något specifikt varför ni byter till det 

systemet? 
 

 Ser ni några risker med att tidigare information från de gamla 

prestationsmätningar “glöms bort” och inte beaktas nu när ni integrerat SAP? 

(Historisk data är viktig) 
 

C. Angående Gnutti:s strategiska verksamhet 
 

 Vilka risker har ni identifierat på kort- respektive långsikt? 
 

 Företagets strategi, att vara för nischad mot dieselmotorer, hur tror du att det 

kan komma att påverka företaget vid regleringar nya regleringar och 

bestämmelser? (vilket kan leda till förändrade beteenden, t.ex. dieselbilar 

förbjuds i städer)  
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 Då mestadels av Gnutti:s produktion riktar sig till dieselmotorkomponenter, 

hur ser ni på de ökade miljöregleringarna som införs och de samhälleliga 

trenderna om att bli mer miljövänliga?  
 

 Vad gör ni för att aktivt hantera era strategiska risker? (Både på kort- och 

långsikt) 
 

 Har ni en utarbetad plan för hur företaget skall tackla makroekonomiska 

förändringar?  
 

 Har Gnutti en utarbetad plan för att bredda sitt produktsegment för att 

diversifiera sig?  
 

 Har företaget som uttalad strategi att endast ha samarbete med ett antal 

leverantörer av råvaror, reservdelar och verktyg?  
 

 Om ja, ser ni inte en tydlig risk med den strategin till följd av de kan 

förekomma långa ledtider vid leveranser?  
 

 Beaktas företagets strategi vid investeringar på en längre sikt? 
 

 Maskinparken på de olika fabrikerna, är de gamla/nya? Finns de risker att 

företaget behåller gamla maskiner för att de genererar bra med vinst till följd 

av att de är avskrivna, men att man då inte hänger med den teknologiska 

utvecklingen som nya maskiner kan erbjuda. Vad har företaget för strategi 

inom detta område?  
 

 Beaktas risken för korruption vid era transaktioner med leverantörer och 

kunder? 
 

 Tillämpar företaget Just-In-Time leveranser? I så fall, hur hanterar ni riskerna 

vid strejk, störningar osv till följd av att vid nyttjandet av JIT är logistiken mer 

känslig.   
 

 Framöver, förvärv av andra företag. Historisk har ni expandera bland annat 

genom förvärv. Hur går den processen till? Vad får er att urskilja vilka förvärv 

som är nödvändiga?  

 

D. Gnutti:s finansiella verksamhet 
 

 Vilka är ledorden inom koncernen vid investeringsbehov? Som vi minns det så 

är koncernens riktlinje att investeringar ska baseras på vilket kassaflöde man 

erhåller, stämmer detta?  
 

 Hur finansieras förvärv?  
 

 Ni har ett fåtal huvudkunder, vilket gör att ni därmed exponerade mot ett fåtal 

kunder och kreditrisken ökar således. Hur gör ni för att hanteras denna risken? 

Utgår ni ifrån att era kunder är så passa etablerade företag?  
 

 Valutarisken, hur hanterar Gnutti fluktueringar i valutor?  
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 Historiskt, har kundernas efterfrågan minskat vid en högre SEK? Eller har ni 

en så pass stark position på marknaden att kunderna är beroende av er?  
 

 Ni har idag en väldigt solid balansräkning med inga räntebärande skulder? 

Utgör räntan en risk för Gnutti?  
 

 Företaget har en solid balansräkning, uttalat mål om soliditeten? Ser företaget 

några risker med en mindre andel eget kapital?  
 

 Existerar det några övriga finansiella risker?  
 

F. Operationella verksamheten med utgångspunkt från fabriken i Alvesta 
 

 Investeringar av nya maskiner, vad baseras de besluten på? Är de när ni 

upplever att maskiner producerar dåligt (mycket kassationer) eller är de vid 

kapacitetsbrist?  
 

 Upphandling vid inköp av råvaror, hur ser förhandlingarna ut? Som vi förstår 

så bygger ni in en säkerhet för stora prisfall/uppgångar?  
 

 Sker någon form av uppföljning för hur medarbetarna på golvet ser på den 

operationella verksamheten? (ex. maskinslitage, återkoppling) Eller förlitar ni 

er på att personalen själva tar det ansvaret? 
 

 Hur ser ni på att arbetskraftsutbudet ständigt har minskat? Gör ni något aktivt 

för att attrahera nya anställda samt behålla era nuvarande anställda? 
 

 Hur ser du på risken att verksamheten i viss mån är så beroende av ett antal 

nyckelmaskiner (tvätten exempelvis)?  
 

 Utifrån ett miljöperspektiv, hur arbetar ni aktivt med att förbättra er 

verksamhet?  
 

 Hur arbetar ni med spill från den operativa verksamheten? Återanvänds detta 

eller vad gör ni med det?  

 

8.2.2 Intervjuguide 2 – Personer med ledande befattning inom den operativa 

verksamheten  
 

Intervjurespondent 

Namn: 

Befattning/Tjänst på företaget: 

År i företaget: 
 

A. Verksamhetsstyrning 
 

 Hur är den operativa verksamheten eller organisationsstrukturen uppbyggd på 

fabriken i Alvesta? 
 

 Hur ser kopplingen mellan ekonomi- och produktionsavdelningarna ut? 

rapportering däremellan? 
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 Inom verksamheten och produktionen vilka prestationsmått nyttjar ni idag? 
 

B. Angående om Gnutti:s strategiska beslut 
 

 Företagets strategi, att vara för nischad mot dieselmotorer, hur tror du att det 

kan komma att straffa företaget vid regleringar? (vilket kan leda till förändrade 

beteenden) 
 

 Vad gör ni för att aktivt hantera den strategiska risken?   
 

 Vad ser du för kort- respektive långsiktiga risker för Gnutti? 
 

 Har företaget som uttalad strategi att endast ha samarbete med ett antal 

leverantörer av råvaror, reservdelar och verktyg? 
 

 Om ja, ser ni inte en tydlig risk med den strategin till följd av de kan 

förekomma långa ledtider vid leveranser? 
 

 Tillämpar företaget Just-In-Time leveranser? I så fall, hur hanterar ni riskerna 

vid strejk, störningar osv till följd av att vid nyttjandet av JIT är logistiken mer 

känslig. 
 

 Beaktas företagets strategi vid investeringar på en längre sikt? 
 

 Maskinparken på de olika fabrikerna, är de gamla/nya? Finns de risker att 

företaget behåller gamla maskiner för att de genererar bra med vinst till följd 

av att de är avskrivna, men att man då inte hänger med den teknologiska 

utvecklingen som nya maskiner kan erbjuda. Vad har företaget för strategi 

inom detta område?  
 

C. Operationella verksamheten med utgångspunkt från fabriken i Alvesta 
 

 Vilka prestationsmätningar använder ni er av för tillfället? 
 

 Vems ansvar är de att mätningarna genomförs samt rapporteras? 
 

 Uppföljningen som sker på tavlorna runt om i fabriken, är de något som 

rapporteras tillbaka till de anställda?  Sparas denna information? 
 

 Vad använder ni informationen som genereras från uppföljningarna till? Tittar 

man någonsin tillbaka på historisk data för att urskilja mönster beträffande 

kassationer osv? 
 

 Hur identifierar ni risker inom den operativa verksamheten? 
 

 Vilka risker ser du i den operativa verksamheten? 
 

 Hur ser du på risken att verksamheten i viss mån är så beroende av ett antal 

nyckelmaskiner (tvätten exempelvis)? Risker med detta? 
 

 En stor del av den operativa verksamheten är beroende av kylvatten, 

kompressorer och liknande, har ni någon backup vid eventuella stopp? 
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 Utifrån ett miljöperspektiv, hur arbetar ni aktivt med att förbättra er på den 

fronten? 
 

 Hur ser ni på att arbetskraftsutbudet ständigt har minskat? Gör ni något aktivt 

för att motverka på detta? 
 

 Sker någon form av uppföljning för hur medarbetarna på golvet ser på den 

operationella verksamheten? (ex. maskinslitage, återkoppling) 
 

 Tvätten känns som en stor kritisk punkt i den operativa verksamheten, följer ni 

upp eventuella störningar samt maskinens effektivitet kontinuerligt? (Då det ej 

finns någon back-up.) 
 

 Andra exempel på Single-point maskiner som utgör risker för det operativa 

flödet?  
 

 Visas Tvättens effektivitet, störningar och liknande på någon av 

informationstavlorna? (så att man kan följa upp maskinens historiska utfall) 
 

 Hur arbetar ni med spill från den operativa verksamheten? Återanvänds detta 

eller vad gör ni med det? 
 

 Hur hanteras problem som är relaterade till anställda (t.ex. i form av 

sjukdom)? Finns det möjlighet att ta in anställda från andra sektioner som 

back-up? 
 

 Företaget är inne i en period där volymerna ökar kraftigt, hur hanterar ni detta 

rent kapacitetsmässigt? Både inom maskiner och personal?  
 

 Utgör bristande arbetskraft med rätt kompetens ett nuvarande och framtida hot 

för er verksamhet då produktionen blir mer tekniskt krävande?  
 

 Generellt i fabriken, är maskinerna flexibla i den bemärkelsen att man kan 

producera fler olika bitar i samma maskin?  

 

 När genomförs kvalitetskontroll av produkterna och vem genomför dessa? 

 

C. Tekniska frågor 
 

 Hur kommer det sig att ni inför SAP, något specifikt varför ni byter till detta? 
 

 SAP, hur ser integreringsprocessen ut med den operativa verksamheten? 
 

 Som vi förstått de har ni upplevt problem med uppföljningen runt om på 

fabriken efter ni integrerat SAP? (digitala informationstavlorna) 
 

 Ser ni några risker med att tidigare information från prestationsmätningar 

“glöms bort” och inte beaktas nu när ni integrerat SAP? (Historisk data är 

viktig) 
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8.2.3 Intervjuguide 3 – Personer inom den operativa verksamheten  

 

Intervjurespondent 

Namn: 

Befattning/Tjänst på företaget: 

År i företaget: 
 

A. Operationella verksamheten 
 

 Erhåller ni någon information angående Gnutti:s strategiska riktlinjer? 
 

 Vilka anser du vara de största operativa riskerna på din avdelning/sektion? 
 

 Gnutti förlitar sig mycket på att ni som anställda skall ta ansvar för 

inrapportering, av t.ex. maskinslitage, är detta något som du som anställd 

ständigt har i åtanke? 
 

 Har du någon möjlighet att även hoppa in på någon annan avdelning/sektion 

på fabriken? (ex. vid sjukdom) 
 

 Uppföljning av rapporterade problem, hur upplever du att uppföljningen 

genomförs? 
 

 Efter inrapporterat problem, hur lång tid tar det ungefär innan något görs åt 

problemet? samt erhåller ni någon återkoppling? 
 

 Får ni ta del av det som framkommer på morgonmötet för alla 

sektioner/avdelningar eller erhåller ni enbart info inom er avdelning? 
 

 Hur ofta uppdateras informationstavlorna? 
 

 Går tavlornas betydelse/händelser igenom på morgonmötena etc.? 
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8.3 Utökade figurer från Excel  

8.3.1 Åtgärder mot risker  

 

 

 

Risk-klassificering Risknivå Risk Risk Score Åtgärd

Företagets nya projekt har föranlett flera nyinvesteringar i singel-point maskiner samt att projektet kräver en personalstyrka 

med hög kompetens, vilket lett till en ökad riskexponering. Projektet kan hänföras till Gnutti:s finansiella policy, då företaget 

är villiga att ta en högre risk för att erhålla nya kundkontrakt som kan innebära en ökad avkastning. Med detta som 

utgångspunkt finner vi att företaget endast behöver kontrollera risken då det nya projektet uppfyller både företagets 

finansiella policy  samtidigt som de möjliggör att de strategiska målsättningarna uppfylls. 

Konkurrenssituationen kan anses vara en del av marknadsrisken, som är externt driven och i teorin omöjlig att minska sin 

exponering mot enligt Cynthia et al. (1984). Vi överensstämmer med teorin och anser att Gnutti inte bör vidta några åtgärder, 

utan bör acceptera risken. Gnutti har i dagsläget en utstuderad strategisk plan för hur företaget skall öka sin konkurrenskraft 

och vi bedömer att företaget framöver skall fortsätta fokusera på hur man internt kan öka sin konkurrenskraft istället för att 

fokusera på externa faktorer som är svåra att kontrollera.

Baserat på företagets strategiska målsättning att erhålla högre produktivitet anser vi att Gnutti skall minimera bristen på 

råvaror och reservdelar. Risken utgör att Gnutti står utan råvaror eller reservdelar till följd av långa ledtider från 

leverantörerna eller felleveranser. Vi menar att Gnutti kan minimera risken att företagets produktion påverkas genom att 

kontrollera risken noggrannare. 

För att beakta koncernens finansiella policy har vi konstaterat att Gnutti bör acceptera eller endast kontrollera risker som 

bedöms ha en låg sannolikhet att inträffa. Härdverket bedöms vara en sådan risk utifrån den empiriska undersökningen då 

det varken under intervjuerna eller observationerna framkom att Härdverket hade regelbundna störningar. Det är väsentligt 

att beakta att Härdverket genererar en god avkastning och innehar hög volymkapacitet, vilket gör att vi utifrån Rochette 

(2009) samt Samvedi et al. (2013) resonemang om avvägningen mellan risk och avkastning anser att risken med att endast 

ha en single-point maskin i Härdverket bör kontrolleras. 

Baserat på intervjuerna med Gabrielsson (2017), Kejder (2017) samt Piesack (2017) framkommer det att Gnutti har en stark 

ställning på marknaden och att vissa kunder är beroende av Gnutti. Samtidigt förklarade respondenterna att kunder sällan 

byter leverantörer till följd av de är stora omställningskostnader för kunderna. Vi har därmed bedömt sannolikheten som låg 

att Gnutti:s koncentrerade kundportfölj kommer drabba företaget negativt. I avvägningen mellan avkastning och risk anser vi 

att Gnutti kan acceptera risken och erhålla en högre avkastning till följd av att sannolikheten att risken inträffar är låg. Ingen 

åtgärd bör därmed vidtas.

Operationell/Strategisk

Operationell

Operationell

Branschspecifik Konkurrenssituationen 168 Acceptera

216 Kontrollera

Kontrollera

96 Kontrollera

Operationell

Finansiell

Operationell

Operationell

Strategisk Branschspecifik
Utvecklingen inom 

fordonsindustrin
360 Kontrollera

Företagsspecifik Fokuserad kundportföljStrategisk Acceptera70

Finansiell

Operationell

Strategisk

Företagsspecifik
Arbetskompetens och 

stigande medelålder
504 Minska

Föråldrad maskinparkFöretagsspecifik

Eliminera448

336 Minska

80 Kontollera

Kontrollera

Minska150

108

TvättenOperationell Företagsspcifik

Baserat på att Tvätten har regelbundna störningar och en väsentlig påverkan på Gnutti:s operationella flöde anser vi att det 

är en risk som behöver minskas. Trots att Tvätten genererar en hög avkastning ekonomiskt så anser vi att den nuvarande 

single-pointmaskinen utgör en alltför stor risk i relation till dess avkastning till följd av att störningar kan utlösa kedjeeffekter 

som påverka Gnutti:s möjlighet att leverera i tid. Detta skulle i sin tur påverka Gnutti:s relation med nyckelkunder och 

påverka företaget i ett större perspektiv. Att minska risken internt är därmed en lösning som överensstämmer med företagets 

målsättning om att öka produktiviteten i den operationella verksamheten.

Utifrån våra intervjuer med Gabrielsson (2017), Kejder (2017) samt Piesack (2017) finner vi att Gnutti idag har en god 

kompetens inom företaget, men det är en hög medelålder bland personalen. Den stigande medelåldern har Gnutti haft 

vetskap om under en längre tid utan att införa direkta åtgärder. I dagsläget finner vi att risken är hanterbar, men att företaget 

måste börja vidta specifika åtgärder för att minska risken. Under kvantifieringen har vi kunnat konstatera att risken utgör den 

näst högsta risk scoren och måste beaktas. Med denna utgångspunkt anser vi att Gnutti bör vidta åtgärder så att  företaget 

inte går miste om den kompetens man idag besitter. 

Företagsspecifik

Bristande uppföljning av 

de kritiska punkterna

Ränterisken

Trovärdig data till 

prestationsmätningar

Nytt projekt åt storkund

Fåtal leverantörer

HärdverketFöretagsspecifik

Valutarisk Ekonomispecifik

Företagsspecifik

Ekonomispecifik

Företagsspecifik

Företagsspecifik

576 Minska

100

Att det inte förekommer regelbunden och mer detaljerad uppföljning på de kritiska punkterna, Härdverket och Tvätten, utgör 

en risk som helt skall elimineras enligt oss. Risken motsätter sig företagets strategiska målsättningar till följd av att 

produktiviteten och conversion cost kan påverkas negativt av bristande uppföljning. I ett större perspektiv kan även kunder 

komma att påverkas till följd av störningar i nyckelmaskinerna som leder till att kunder upplever förseningar eller bristande 

kvalité. 

Utifrån vår intervju föklarar Gabrielsson (2017) samt Kejder (2017) att företagets omstrukturering till ett Lean-flöde inneburit 

en stor omfördelning inom den operationella verksamheten. Det nya Lean-flödet har gett upphov till tvetydigheter i 

ansvarsfördelningen vid uppföljningen och inrapportering av den operativa verksamheten. Vi finner att utgångspunkten till 

denna risk grundar sig i att företagets anställda inte förstår syftet  bakom inrapporteringen, vilket kan ge upphov till att 

identifiering av flaskhalsar och optimeringsmöjligheter minskar. Med detta som grund finner vi att Gnutti måste förmedla 

syftet bakom inrapporteringen för att kunna minska risken.  

Trots att valutarisken kan definieras som en del av marknadsrisken anser vi att Gnutti bör kontrollera risken. Baserat på 

koncernens ramverk får inte valutahedge tillämpas, vilket föranleder att Gnutti måste kontrollera risken på annat sätt. Vi 

förespråkar att dagens valutabalansering bör vidhållas och anser att det är ett sätt att kontroller risken relaterad till valutan 

för Gnutti.  

Ränterisken kan beaktas utifrån två perspektiv utifrån Gnutti:s synvinkel. Främst påverkar räntan kundernas efterfrågan till 

följd av att den tunga fordonsindustrin är investeringsdriven, (Oldenstedt 2017), vidare kan man även beakta räntan som en 

företagsspecifik risk relaterad till företagets räntebärande skulder. Med anledning av företagets finansiella policy anser vi 

därmed att Gnutti bör kontroller den företagsspecifika risken som är kopplad till räntan.

Kommentar

Med hänsyn till vår marknadsanalys samt våra intervjuer med Gabrielsson (2017), Kejder (2017), Oldenstedt (2017) samt 

Piesack (2017) finner vi att Gnutti verkar inom en volatil bransch som ständigt erfarar makroekonomiska påtryckningar. 

Branschen kommer ständigt att utvecklas och i vår marknadsanalys finner vi att marknaden inom en tio årsperiod kommer att 

innebära stora förändringar för företaget. Dock ligger denna risken utanför företagets kontroll och vi anser att Gnutti enbart 

skall kontrollera risken.

Utifrån våra observationer på Alvestafabriken kan vi konstatera att Gnutti idag besitter en föråldrad maskinpark, där det finns 

möjligheter för nyinvesteringar. Företaget har vissa nyckelmaskiner, därav Tvätten samt Härdverket, som kan hänföras till 

den föråldrade maskinparken. Anledningen till den föråldrade maskinparken är Gnutti:s finansiella policy, där nyinvesteringar 

främst sker med utifrån belägg  av nya kundkontrakt. För att Gnutti skall kunna uppnå företagets målsättningar och utveckla 

verksamheten menar vi att företaget måste minska risken genom nyinvesteringar.       
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8.3.2 Beskrivning av åtgärder  

 

Risk Åtgärd Ansvarsområde

Kontrollera
Utvecklingen inom 

fordonsindustrin

Gnutti verkar inom en makroekonomisk driven bransch som gör att företaget möter ständiga påfrestningar, vilket gör 

att branschen  alltid kommer att utvecklas. Denna risk klassificerar vi som branschspecifik och är därmed inte möjlig 

att diversifiera bort. För att Gnutti skall kunna möta de kommande flukturationerna på marknaden finner vi att 

företaget måste forstätta att nyttja sin strategigrupp, vilket skulle göra det möjligt för Gnutti att kontrollera risken. 

- Fortsatt tillämpning av strategigruppen för att kunna förutse kommande förändringar i branschen

Strategigrupp

Fåtal leverantörer

Fokuserad kundportfölj

Minska

Minska

Eliminera

Minska

Kontrollera

Acceptera

Minska

Kontrollera

Kontrollera

Kontrollera

Kontollera

Acceptera

Konkurrenssituationen

Trovärdig data till 

prestationsmätningar

Härdverket

Nytt projekt åt storkund

Valutarisk 

Tvätten

Arbetskompetens och 

stigande medelålder

Bristande uppföljning av 

de kritiska punkterna

Föråldrad maskinpark

Ränterisken
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Baserat på att Härdverket bedöms ha en låg sannolikhet att inträffa anser vi att maskinen endast behövs 

kontrolleras noggrannare för att erhålla information beträffande dess prestationer. Utifrån denna informationen kan 

sedan Gnutti på förhand erhålla indikatorer beträffande eventuella potentiella störningar, till följd av att företaget 

kan utläsa när maskinen inte producerar enligt plan. 

- Daglig rapportering av maskinens prestationer

- Veckovis utvärdering av de rapporterade prestationsmåtten

Tvätten utgör den operationella risk som både uppvisar högst påverkan och sannolikhet att inträffa. Därmed bör Gnutti 

minska risken genom en nyinvestering så att företaget sprider risken från att endast ha en single-point maskin till att ha 

alternativa maskiner. Utifrån befintlig maskinpark är dock noggrannare uppföljning av maskinen och tillämpning av 

föreslagna prestationsmått åtgärd som minska risken att störningar förekommer utan Gnutti:s vetskap. 

- Daglig rapportering av maskinens prestationer

- Veckovis utvärdering av de rapporterade prestationsmåtten

- Hur stor andel av den planerade drifttiden 

som används till produktion 

- Hur stor andel produkter som produceras 

mot planerat antal 

- Andel kassaktioner 

- Antal stopp i maskinen 

- Hur stor andel av den planerade drifttiden 

som används till produktion 

- Hur stor andel produkter som produceras 

mot planerat antal 

- Andel kassaktioner 

- Antal stopp i maskinen 

Gnutti:s komplexa processer kräver specifika verktyg och reservdelar, vilket endast ett fåtal leverantörer  kan 

leverera. För att bibehålla företagets leverantörsbas behöver Gnutti utarbeta långa avtal för att säkerställa att den 

operationella verksamheten inte blir lidande. Gnutti bör kontrollera risken relaterad till dess leverantörer genom 

kontinuerliga kontroller av leverantörer. Därmed föreslår vi att Gnutti bör KRI:s som syftar till att kontrollera risken, 

genom att mäta ledtiden samt antal felleveranser av leverantörer. 

- Kontinuerligt kontrollera leverantörer utifrån föreslagna KRI:s

Gnutti besitter idag en maskinpark som till viss del kan ses som föråldrad. Denna risk motsäger idag en av företagets 

strategiska målsättningar om att vara ledande inom den tekniska utvecklingen. Dock finner vi starka kopplingar till 

företagets finansiella policy om att inte investera utan belägg för kundkontrakt. Utifrån detta menar vi att företaget bör 

minska och diversifiera bort risken genom att genomföra strategiska investeringar för att kunna erhålla en ökad 

produktivitet. 

- Genomföra nyinvesteringar för att diversifiera verksamheten och erhålla produktivitet

- Ledtid hos leverantörer

- Antal felleveranser

- Andel automatiserad- produktion av 

den totala produktionen

KRIBeskrivning av åtgärd

Gnutti har idag en stigande medelålder bland personalen som föranleder att företaget riskerar att mista viktig 

arbetskompetens inom en snar framtid. Detta anser vi vara en av Gnutti:s största strategiska- samt operationella risker. I 

dagsläget har Gnutti samarbeten med GoTech och andra gymnasieprojekt som företaget måste fortsätta att vara delaktiga i, 

se över möjligheten att erbjuda sommarjobb samt söka kompetens med annan bakgrund än industri som nödvändiga 

åtgärder för att kunna säkerställa framtida kompetensbehov. 

- Få in fler ungdomar inom industrin och söka kompetens inom andra marknader

- Medelåldern på fabriken

Ekonomi

Ekonomi

Med hänsyn till att Gnutti:s konkurrenssituation kan klassificeras som en branschspecifik risk som ligger utanför 

företagets kontroll har vi bedömt att företaget skall acceptera risken. Utifrån företagets strategiska målsättningar 

finner vi att Gnutti genom sin strategigrupp kan kontrollera marknadsutsikterna och på så sätt få en indikation på  

kommande förändringar.

- Fortsatt tillämpning av strategigrupp     

Gnutti:s starka marknadsposition har lett till att företaget har en fokuserad kundbas. Genom vår klassificering 

bedömer vi risken som företagsspecifik, vilket gör att Gnutti skulle kunna diversifiera bort risken. Dock finner vi att 

det inte existerar några incitament som indikerar på att Gnutti skulle förlora sina kunder och bedömer riskens 

sannolikheten som låg. Vi anser därmed att företaget skall acceptera risken och fortsätta underhålla befintliga 

kundrelationer.

- Underhålla befintliga kundrelationer 

Våra observationer indikerade att de anställda uppfattar rapporteringen som kontrollaktiviteter istället för 

uppföljning. Att de anställda som ansvarar för rapporteringen inte beaktar prestationsmätningarna utifrån ett korrekt 

syfte utgör en risk att rapporteringen blir felaktig och missvisande. Genom att på veckovisa möten påminna om att 

prestationsmätningar är till för identifiera förbättringar samt att rapportera tillbaka vad personalens rapportering 

historiskt lett till anser vi att risken beträffande felaktig data vid prestationsmätningar minskar.

- Regelbunden kommunikation av vad syftet är och vad prestationsmätningarna lett till

Valutarisken är svår att kontrollera till följd av att koncernen har en uttalad policy om att inte använda valutahedge. 

Istället föreslår vi ett utarbetat samarbete mellan koncernföretagen där företagen som är lokaliserade i Sverige 

genom kontinuerlig kommunikation kan balansera upp varandras in- och utflöden i utländska valutor. Detta är ett 

likartat system som Gnutti använder sig av idag på företagsbasis och därmed anser vi det som rimligt att ett likartat 

system kan integreras mellan företagen i Sverige. 

- Regelbunden kommunikation mellan företagen i Sverige

- Soliditet

Till följ av företagets finansiella policy har Gnutti en inbyggd åtgärd beträffande den företagsspecifika risken 

relaterad till räntebärande lån. Vi anser dock att Gnutti aktivt bör kontrollera denna risken genom att sätta upp 

soliditetsmål som utvärderas på årlig basis. Detta stärker endast  Gnutti:s möjlighet att leva upp till koncernens 

finansiella målsättning.

- Hur stor andel av den planerade drifttiden 

som används till produktion 

- Hur stor andel produkter som produceras 

mot planerat antal 

- Andel kassaktioner 

- Antal stopp i maskinen 

För att minimera risken att de kritiska punkterna i det operationelal flödet utsätts för störningar är det väsentligt att 

integrera kontinuerliga och detaljerade prestationsmätningar av främst Härdverket och Tvätten. Med noggranare 

uppföljning av nyckelmaskinerna erhåller företaget indikatorer hurvida maskinerna producerar enligt förväntningarna 

eller om det finns flashalsar att eliminera. 

- Implementera KRI i nyckelmaskinerna

- Hur stor andel av den planerade drifttiden 

som används till produktion 

- Hur stor andel produkter som produceras 

mot planerat antal 

- Andel kassaktioner 

- Antal stopp i maskinen 

Gnutti:s nya projekt åt storkund har föranlett att företaget fått investera i ett helt nytt flöde i fabriken där det finns 

flera single-point maskiner. Vi anser att Gnutti kontrollera dessa riskerna genom att tillämpa de föreslagna 

prestationsmåtten. Vidare anser vi att Gnutti skall beakta projektet som en möjlighet och behöver därmed inte ha 

ambitionen om att minska riskerna. 

- Tillämpa KRI i utvärderingen av det nya flödet på veckobasis

- Veckovis utvärdering av de rapporterade prestationsmåtten
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